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ন্ব-রতুমাল! | 

ব। 

শাস্ত্রীয় প্রবচন, কাবা ও বিবিধ কবিতা, 
এবং 

মহারাহ্রীয় ভক্ত কবি তুকারামের 
জীবনী ও অভঙ্গ- 

সংগ্রছ। 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 
সন্কলেত। 

সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে 

কাব্যামৃতরসাশ্বাদঃ সঙ্গমশ্চীপি সজ্জনৈঠ | 

সংসার .যে বিযবৃক্ষ" ছুটি ফল ভার হুধারম, 
কাব্যামৃতপাঁন এক, আর এক সজ্জনদঙগন | 

কলিকাতা 
৫৫নং অপার চিৎপুর রোড । 

আদি ব্রাঙ্মনমাজ যঙ্তে 

জ্ীরণগোপাল চক্রবর্তী দারা 
মুড্রিত ও প্রকাশিত । 

১৩১৪ সাল 





ভূমিকা | 
গররভিিিভিতন 

আমি সংস্কৃত কাব্য ও উদ্তট শ্লোক সংগ্রহ হইতে এই নবরত্ব- 
মালা গাঁখির়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। এই শৃত্রে আমার পুর্বব- 
প্রকাশিত মেঘদূত, বোস্বাই চিত্র হইতে উদ্ধৃত তুকারাম, উপনিষদ 
ও গীতাদি শাস্ত্রের সারসংগ্রহ, কতিপয় ইংরাজি কবিতার অগ্বাদ 

ইত্যাদি গদ্য পদ্য রচনাবলী একত্রে গ্রথিত হইল। ইহাতে সংস্থ- 
তের যে সকল অনুবাদ আছে তন্মধ্যে আমার নিজের ছাড়া কতক- 
গুলি শ্রীমান্ রবীন্ত্রনাথের" ক্ৃত-_কতক শ্রীমান্ জ্যোভিরিশ্্রনাথ 
ঠাকুরের গ্রস্থাবলী হইতে -_ কতক বা পদ্য.ত্রাঙ্গধন্্ম হইতে সংগৃহীত। 
মেঘদূতের ছুইটি অনুবাদ দেওয়! হইয়াছে, তাহার মধ্যে পুজনীক্ব 
খবিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদটি তাহার অনেক পূর্বকার তরুণ 

বয়সের রচনা, সুতরাং বাল্যন্ুলভ কিছু কিছু অপককত৷ দোষে জড়িত 

থাক! সম্ভব। তাহা সত্বেও মূল ভাবব্যঞ্জক এমন সুন্দর অনুবাদ 
আমাদের সাহিত্য জগতে ছুলভ | বড়দাদা! মহাশয়ের অনুমতি 

ক্রমে তাহার এই অন্ধুবাদটিও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল। 
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জর]। ৫৪-_জীবন সংগ্রাম । ৫৫--সর্কে গতাঁ: | ৫৬-কর্ম্মকল। 
৫৭--ভূত-সমাগম | ৫৮-_কাল। ৫৯--অগ্রিয় পথ্য । 

৬০--উদয়াস্ত। ৬১ --নুথ ছুঃখ। ৬২--মুনির লক্ষণ । ৬৩-_-সর্ধং 

পরবশং ছুঃখং। ৬৪--শ্রেয় প্রের়। ৬৫--_অক্রোধে জিনিবে 

ক্রোধ । ৬৬- এসেছিলে একেলা এক! যাইবে । ৬৭--ছুকুল 
নষ্ট । *৮__নিশ্চিত অনিশ্চিত। ৬৯--অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ । 

৭০-.দূরদৃষ্টি। ৭১-_ইহকাঁল পরকাল । ৭২-_বাগ্ভ্ষণং ভূষনং। 
৭৩---প্রম্মবীক্য। , ৭৪--বচনং বালকাদপি। ৭৫--সত্যং ব্রয়াৎ 

প্রিয়ং ভ্রয়াৎ। ৭৬--সঙ্জন-বচন। ৭৭--শিলায় লিখন, জলের 

লিখন । ৭৮_-অনুষ্ঠান। ৭৯-_-উপদেশের বেলায় সবাই পণ্ডিত। 

৮০-_কথা ও কাজ। ৮১--মনোবার্ কর্মা। ৮২-কন্মোগ্যম 
৮৩--বিচাঁর' পূর্বক উত্তরদান। ৮৪-_শুভং ভ্রয়াৎ। ৮৫__-খণং 

্রন্মবিদঃ স্বর্গত। ৮৬-_পুরুষকার । ৮৭-_-পৌরুষ। 
৮৮-_পুরুষ-লক্ষণ। ৮৯-__ভূষণ। ৯*-ত্রিলোকবিজয়ী। 
৯১--বিপদি বৈর্য্যং। “৯২--বদনং প্রসাদসদনং। ৯৩--বরং মৌনং 

কার্ধাং। ৯৪__উদ্যোগং পুরুষ-লক্ষণং। ৯৫-__মহায্মার লক্ষণ। 
৯৬-_মর্ত্যই স্বর্গ । ৯৭-_কীতির্যপ্য সজীবতি । ৯৮--4615 1008 

2100. 1109 19 19900. ৯৯-_-অজ্ঞের মত্ততা। ১০০--সব্দ্যা- 

রত্বং মহাঁধনং। ১০১- শান্ত্রই লোচন | ১০২---প্রজ্ঞা বিন। শাস্ত্র । 

১০৩-__জ্ঞান-লব-ছুবিদদ্ধ। ১০৪-_অতিব্যক । ১০৫-_দেশভ্রমণ। 

১*৬-_পুঁথিগত'বিদ্যা । ১০৭-_ন! অঙ্গার না ছাই। 

১০৮-_এক হাতে তালি নাহি বাজে । ১০৯--মন। ১১০-বুদ্ধি- 

দ্য বলং তস্য । ১১১-বুদ্ধির পরিচয় । ১১২--নাশ। 

১৯৩-_নিগুনস্য হতং রূপং । ১১৪-_দৌন্মন্ান্ন.পতি ধিনশ্যতি। 



৩/০ 

১১৫-_দৃষ্টিপৃতং ন্যসেৎ্পাদং। ১১৬- স্বভাব সুন্দর । 

১১৭-__লক্ষ্মীর যাওয়া আসা। ১১৮ বজ্জনীয় | ১১৯--জরা! 

পরিহরে রূপ । ১২*--মাত্র! সমং নাস্তি। ১২১--জ্যোতিষং 

জলদে মিথ্যা । ১২২-_-কোইহতিভারঃ সমর্থানাং। ১২৩--ছোট 

বড়। ১২৪-সন্মিত্র। ১২৫-মিত্ররত্ব । ১২৬-_যে। যস্য 

মিত্রং নহি তস্য দূরং। ১২৭-্ত্রীশ্রীস্বরূপ। ১৯৮-ম্বামী 
স্ত্রী। ১২৯- আপনি আপনার রক্ষক। ১৩০--কন্যাদান। 

১৩১--পণ গ্রহণ । ১৩২-- পণ্তিতা বণিতা লতা । ১৩৩--স্ত্রীরত্বং 

দুষ্কুলাদপি। ১৩৪ _নিত্যোতৎসব । ১৩৫-_ গৃহীশ্রম। 

১৩৬--গুণীর আদর । ১৩৭-_বিদ্যাঁধন-শক্তির বিভিন্ন প্রয়োগ । 

১৩৮-_দান ধন বিদ্যা শৌর্ধয ॥ ১১৯-_সঙ্জন বিরল। ১৪__বাঁশের 

চেয়ে কঞ্ষী দড়। ১৪১কি ফল। ১৪২-_চোর পালালে 

বুদ্ধি বাঁড়ে। ১৪৩-_পার হলে নৌকা কেন? ১৪৪-_বিপদের 
প্রতিক্রিরা। ১৪৫-_-এরগ্ডোহপি ভ্রমায়তে । ১৪৬--রত 

খুঁজিতে লোনা জল। ১৪৭ বাড়াবাড়ি ভাল নয়। 

১৪৮ অতি-পরিচয়। *১৩৯ সেবাধন্ম। ১৫* যথা রাজ তথ! 
প্রজা । ১৫১ প্রজা-পালন। ১৫২ রাজ! প্রজার মধ্াস্থ। 

১৫৩ বিনয় । ১৫৪ ক্ষমা । ... 5৪৪ ১---৭৬ 
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দ্বিতীয় ভাগ 
খখেদ, উপনিষদ্, ভগবদণীত। প্রভৃতি শীন্ত্র হইতে . 

বচন সংগ্রহ । 

১--ধথের । ২-7( উপনিষৎ ) ইদং বা অগ্রে। ৩--সত্যং জ্ঞান 

মনস্তং ব্রহ্ম । ৪--ত্রাত্রস্ত শ্রোত্রং। ৫-- 
*-_-তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং । ৭-দ্বা সুপর্ণা। ৮--আতা বা 

অরে দ্রষ্টব্যঃ। ৯-বৃক্ষইব স্তদ্ধোো। ১০--ন তত্র সুর্য্যো 
ভাতি। ১১-বৃহচ্চ তদ্দিব্যং। ১২--যে। বৈ ভূমা তৎ সুখং। 

১৩--রসোবৈ সঃ। ১৪--শাস্তোদ্রাস্ত। ১৫--আত্মক্রীড় 

আত্মরতি | ১৬-_দিবোহ্ামুর্তঃ পুকুষঃ। ১৭-_বিশ্বতশ্চক্ষু, রুত। 

১৮-__তদেজতি তন্নিজতি । ১৯- শৃণৃত্ত বিশ্বেহমৃতন্ত পুত্র 
২০--উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। ২১--পরাবিষ্ভা অপরাবিদ্তা । 

২২--ইহৈৰ সন্তোহথ বিদ্যন্তদবন্ং। .২৩--৩ু ইতি ব্রহ্গ। 
২৪-_তৎসবিতূর্্বরেণ্যং। ২৫-_ নাবিরতো। ছুশ্চরিতা। 
২৬-_সত্যমেব জয়তে.। 

(ব্রাক্মধর্্ম দ্বিতীয় খণ্ড হইতে ) 

১. ব্রন্মনিষ্টো গৃহস্থঃ স্যাৎ। ২--আত্মপ্রসাদ। ৩--সাধন।। 

৪--কল্যাণ-ব্রঠ। ৫-_-ঈর্ষ। অনন্ত ব্যাধি। ৬-_নির্বৈর। 
*_-সত্যমেব ব্রতং হস্য। ৮_ সত্য সাক্ষী। ৯-_সর্বসাক্ষী 

অন্তর্ধামী পুরুষ। ১০--গুহ্ বিষয়। ১১--সম্তোষ। 

১২--কুশলঃ সৃথ হঃথেযু। ১৩-পকতজ্ঞ, কৃতত্ব। 

১৪ পরনিন্দা । ১৫-দান। ১৬--যস্য বাজুনসী স্যাতাং। 
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১৭-_সংযম। ১৮-_পাঁপী ও পুণ্যবান। ১৯--অনুতাপ। 

২*- প্রাজ্ঞ ধর্েণ' রমতে | ২১-এক এব সুমন ধর্মো। 

ভগবদগীতা । 

১--বিশ্বরূপ দর্শন। ২--ভক্তিযৌগ। ৩-_ভক্তবৎসল ভগবান্। 

৪--তং বেগ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ। 

৫--সর্বভূতান্তরাত্বা। ৬-_বিভূতি যোগ । ৭--প্রাণস্য প্রাগং | 
৮- পুরুষ | ৯--গীতার আদর্শ জানী ফ্থিরগ্রজ্ঞ)। 

১০-_জ্ঞান, সা্বিক, রাঁজসিক। ১১-_কর্্মযোগ । ১২--যোগী। 
১৩--অশ্বখরূপী সংসার । ১৪--দৈবাস্ুর সম্পদ । ১৫-_বজ্ঞ 

বিধান। ১৬--বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ । ১৭-_-গীতাক়্ 

পরকাল-তত্ব। ১৮- আম্মা অমর। ১৯--্প্রকৃতি-পুরুষ 

যোগ। ২০-সত্ব, রজ, তম। ২১-_নিক্কগুণ্য | 
২২। গীতায় অবতারবাদ। ২৩--গীতায় বর্ণাশ্রম ধর্্ম। 

২৪--অসান্প্রদারিকতা। ২৫_-সাধনা। ২৬-_মুক্তিলাভের বিভিন্ন 
পথ। ২৭-_সাঁকাঁর নিরাকার উপাসনা । ২৮--ইশ্বর 
অতীন্দ্রিয় নিরাকার। ২৯--স্থ্টি ও প্রলয়। ৩০--কামনা 

ছদর্য অরি। ৩১-ত্রিবিধ নরকদ্বার। ৩২--শা্্রজ্ঞান। 

৩৩---আত্ম-সংযম । ৩৪-বিষয়-স্থথ। ৩৫--আত্মরক্ষণ। 

৩৬--মিথ্যাচারী। ৩৭--উপসংহাঁর। 

*৯*৯ ৭৩--২৯৪ 



1%০ 

তৃতীয় ভাগ । 

কবি ও কাব্য। ূ 
ৃষ্ঠা। 
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১১ দ্বিতীয় অনুবাদ (ছ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত) *** ৫৩৮০ 

১-_মধুর ছুটি ফল। ২-জয় জর কবীশ্বর। ৩--বাগর্থ। 
৪-_রাঁমায়ণ। ৫- অনষ্ট,পছন্দে বান্ীকি। ৬--উপমা কালি- 

দাঁসস্য। ৭-ভবভৃতির গর্বোক্তি। ৮-ভবভূতি প্রতিভা 
৯--করুণ বস। ১০--শকুন্তল। । ১১- চন্দ্রোদয় (রামায়ণ ) 

১২-রঘুবংশ। ১৩--অজ-বিলাপ ৷ * ১৪-_মদন-ভক্ম | 
১৫--র্তি-বিলাপ,** . -** * রঃ ৮১--১২৩ 

ছি ভিতর 

চতর্থ ভাগ । 

বিবিধ কবিতা । 

।১--পরম্পর গুণগান । ২--মন্ত্রভেদ। ৩-ইস্পার কি উস্পার 
৪--ভয়। ৫--অসভ্ভাস্য। ৩৬ -অব্যবস্থিত চিত । 

৭-সজবর্ষণ। ৮_-মৌনই শোভন । ৯--দেব দুর্বল-ঘাতক । 
৯*--চাতক । ১১-পরোপাসনা। ১২- তুমিই শরণ। 



।৬/€ 

১৩--আটক। ১৪--হতাঁশ। ১৫--দৈবের বিচিত্র গতি ॥ 

১৬--হাস্তাম্পদ্দ । *১৭--লক্ীছাড়া। ১৮-কাক কোকিল। 

১৯--চোঁর না মানে ধর্মের কাহিনী । ২*--টেকোবীর। 

২১__বিষ্ণণর ঘরকন্ন।। ২২--জানাতা। ২৩--লোভী। 
১৪-__সীতা। ২৫-_ভাঁলবাস! কি ধন। ২৬ দম্পতি । 

২৭__কিমিবহি মধুরাণাং মণ্ডণং নাকৃতীনাং। ২৮৫১) প্রিয়ার 

বিচ্ছেদে । ২৯-সীতার বিরহে । ৩০-মনের মিল। 
৩১-_ধিকার | ৩২-_পয়সা কমলং। ৩৩---কেতকের এক গুণে শত 

খুন মাপ। ৩৪-_বহু গুণে এক দোঁষ। ৩৫_ মৈত্রী । ৩৬--গৃহ 
ও গৃহিণী । ৩৭-__রাঁজ-সভাস্দ। ৩৮-_কাণাস্ত প্রাণথঘাতকাঃ | 

৩৯-_কুদেশমাঁসাদ্য কুতোহ্ঘ সঞ্চয়ঃ। &*-নানা মুনির নান! 

মত। ৪ -_দেবে! নজান]তি কুতো মন্ুয্যুঃ । ৪২-মণিকাচ। 

৪৩__পরচ্ছিদ্র। ৪৪-__ছুর্জনের বিষ । ৪৫__অবিশ্বাস। 
৪৬ ছুজ্জন। ৪৭-_বিষকুস্তং পয়োমুখং। ৪৮--পরসেব1। 

৪৯__অগ্নি বিনা দহন। . ৫*-স্বয়মেব কৃর্ষিং ব্রজেৎ। ৫১-_-অর্থের 

গতি । ৫২-_বান্ধব কে ? ৫৩--অরসিক | ৫৪-__বিধির নির্ববন্ধ 
৫৫__রামরাবণরোর্য,দ্বং | ৫৬-_মনন্বী। ৫৭--বক্ত। শ্রোতা । 

৫__চিতা চিন্তা । ৫৯--জ্ঞান। ৬৭--ন দেবায় ন ধন্দীয়। 

৬১__পরমতত্বা। ৬২__ক্ষতি-পুরণ। ৬৩-_ধনোপার্জন। 
৬৪-_গতস্য শোচন। নাম্তি। ৬৫- চোর না মানে ধর্শের 

কাহিনী ।' ৬৬-_এক ধন্গকে ছই রজ্জু। ইং ৬৭--আবরণ? 
৬৮-__শফরী ফরফরার়তে । ৬৯__অসম্ভাব্য। ৭*__ভয়। 

৭৯-_অব্যবস্থিত চিত্ত । ৭২--বৈদ্যরাজ । ৭৩-__বৈদ্যো নারা- 

মণো হরিং। ৭৪--ওষধাদি। ৭৫-জ্রহর। ৭৬বারি। 



৭৭-_বৈদ্যের কি প্রয়োজন ? ৭৮-_-সারং শ্বশুরষন্দিরং | 
৭৯-_কমলকুয় রের কারামুক্তি । ৮*-_ রাজার-লাত্মগলানি। 
৮১- পারসীদিগের ভারতে আগমন । 

১২৪- 

পর্চম ভাগ । 

তুকারাম। 

মহারাষ্্রীয় ভক্ত কবির জীবনী ও অভঙ্গসারা *** ৯.৫৬ 
পরব ৯ 



শুদ্ধিপত্র ৷ 
এই শুদ্ধিপত্রে প্রধান প্রধান ভুলগুলি সংশোধিত হইল। রেফু 

বিঘর্গ, আকার, ইকাঁর প্রভৃতি ছোট খাঁটে। ভূল যাহা! কিছু রহিয়া 

গিক্লাছে তাহার জন্য সহদয় পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন। “চজুর্দশ 

পদী” “হাস্যম্পদ “কান্ত” ইত্যাদি স্ুম্পষ্ট ছাপার ভুল পাঠকেরা 

অনুগ্রহ পূর্বক নিজে নিজে সংশোধন ক্রিয়। লইবেন। শোধিত 

ংশ _রেখ। দ্বারা হুচিত। গীতার কতকগুলি শ্লোক যাহা 

অনবধাঁনতা বশত দেওয়। হয় নাই তাহ ইহার শেষে যোগ করিয়া 

দিলাম। 

প্রথম ভাগ। 

পৃষ্ঠ! ১৯--সংখ্যা ২১। প্রথমার্ধের পরিবর্তে. 

যাবার যা চলে যাঁবে চিরদিন বিষয় না রবে; 

তাই যদি হল ভাই, স্বেচ্ছায় ছাড়না কেন তবে ? 
পৃষ্ঠা ৫৩- ৯৪ সংখ্যক শ্লোক । 

অশ্বস্য লক্ষণং ধেগো'মতং মাতঙ্গলক্ষণম্, 

চাতুর্্যো লক্ষণং নার্ধ্য। উদ্যোগং পুর্রুষলক্ষণমূ। 
পৃষ্ঠ। ৫৫--সংখ্যা ৯৯1 সংস্কতের দ্বিতীয়া্ধে__ 

তদ। সর্ববজ্ঞোম্ীতি ইত্যাদি 
পৃষ্ধ1! ৬০-_সংখ্যা ৯১৪ সংস্কৃত শ্লোকের শেযাদ্থে_ 

মৈত্রী চাপ্রণয়াৎ 
বাঙ্গণা দ্বিতীয়ার্ধে. 

অপঠনে বিপ্র নষ্ট কিন্বা অধ্যয়নবিনা বিপ্রে 



(খ) 

দ্বিতীয় ভাঁগ। 
পৃষ্ঠ। ৮৪-_সংখ্যা ৪--পঞ্চম শ্নোকের দ্বিতীয়ার্দে। 

সন সাধুনা কন্মণ! 

পৃষ্ঠ! ৮৯__সংখ্যা ৭--পঞ্চম শ্লৌোকের অর্থ__. 
আত্মারেই উপাসিবে প্রিক্ন বলে জানি, 

তোমার প্রিয়ের তবে ন| হইবে হানি। 

পৃষ্ঠ। ২০৯-সসংখ্যা ৩২-_শেষ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ-_. 

আসক্তি হইতে কাম, 
কাম হ'তে ক্রোধের উদয়, 

তৃতীয় ভাগ। 

পৃষ্ঠা ৪৮ - উত্তর মেঘের শ্লোক ৪৯- দ্বিতীয়ার্ধে _ 

সন্বরং 

পৃষ্ঠা ৮৯ -রঘুবংশ প্রথমার্ধে- 
বাগর্থাবিব লম্প্ ক্তৌ 

চতুর্থ ভাগ। 

পৃষ্ঠা ১২৭-_সংখ্যা ১০--শেযার্দে-_ 

কক সত্ব 

পৃষ্ঠঠ __সংখ্যা ১১বাঙ্গলা শেষ চরণ-_ 

পর-উপাঁসন। 

পৃষ্ঠ। ১৯৬--গীতোক্ত তপস্যা পরবর্তী-- 



€(গ) 

দান, সাত্বিক রাঁজসিক তাঁমসিক। 

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে 

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্মৃতমূ ॥২০ 

যত্ত, প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ 
দীয়ুতে চ পরিক্রিষ্উং তদ্দানং র'জসং স্মৃতমূ । ২১ 

অদ্দেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চদীয়ুতে 

অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহুতম্ । ২২ 

অবশ্য উচিত দান দাতব্য জানিক়া, 

দেশ কাল পাত্র আদি সব বিচারিয়া, 

যা হতে কোনই আঁশ নাহি প্রতিদানে, 

সেই দান সাত্বিক বলিয়! সবে মানে। 

প্রতি উপকার কিন্ব৷ ধরি ফলাশয়, 

ক্ষ মনে দন যাহা রাজস সেন্হয়। 

অদেশে জকালে যাহা অপাত্রে সন্ধান, 

অশ্রদ্ধায় অবজ্ঞায়, তামস সে দান। 

পঞ্চদশ অধ্যায় । 





নব-রতৃঘালা । 

প্রথম ভাগ । 

ধর্ম -ও-নীতি বিষয়ক পদাবলী । 





নব রতৃমাল| । 
আস্ত 

ধর্ম ও নীতি বিষয়ক পদাবলী । 

১। ইব্রাহিম ও অগ্নিউপাসক । 

দিন যাক্স সপ্তাহথানেক চলে যাস 
অতিথির দেখা নাই অভিথি-শখলাক্স, 
ইব্রাহিম মহামতি ভাবিক্া অধীর, 

আমার আশ্রমে কেন না আসেন্ফকীর । 

একদিন ঘুরে ফিরে মরুর মাঝারে 
সভদ্র তাপসবৃদ্ধ স্ক্ষণে নেহারে-- 

লোলচন্ম জীর্ণবাস, ঘন ঘন শ্বাস, 

ক্রিষ্ ক্রান্ত শীর্ণকায়, শুরু কেশপাশ। 

সাধু তারে সম্ভীষিক্ে বু সমাদরে * 

আতিথ্য সত্কার তরে লক্ষে বান ঘরে ১ 

কহিল! বিনক্ষে, “মোর স্ব্পই সম্বল, 

হেগাক্স যা কিছু আছে তোমারই সকল 7 
৯ 



নব রত্বমালা। 

কিছুকাল তান্ুমাঝে করহে বিশ্রাম, 

ইচ্ছাক্থথে থেরে পিস্কে লভহ্ আরাম |” 

বাক্যগুলি বুদ্ধ কাণে সুধা যেন ঝরে, 
বিনা বাক্যব্যয়ে তার আতিথ্য শ্বীকারে। 

দাস দাসী পরিজন করে আয়োজন, 

বসিবারে দেয় তারে মহার্খ্য আসন, 

ভোজগৃহে সাত্সি সারি অতিথি সহিত 

আর যত নিমন্ত্রিত বসে ষথারীত । 

€তভোজনের আগে সবে আল! নাম কক্স, 

হেনকালে বৃদ্ধ খালি মৌনভাবে রয় । 
ইত্রাহিম কহে প্বুদ্ধ, এ ফি আচরণ ? 
যার খাও সে নাম না! কর উচ্চারণ ।* 

বৃদ্ধ কহে “মোর গুরু আজ্ঞা অন্থসারে 

মন্ত্র জপি পুজিলাম অগ্মি দেবতারে ৮ 

শুনিক্া! বিষম কষ্ট ইব্রাহিম খুড়া 
বুঝিলেন অগ্নিউপাসক এই বুড়! । 
খসর্ধচন্দ্র দিয়ে বুদ্ধে করে বহিফার, 

কলঙ্ক পন্নশে পাছে পরষশি অঙ্গার । 

হইল আকাশবাণী “ছিছিছিক্িলাজ !? 
বিজ তুমি সুড় সম একি তবকাজ? 



মব রতুমালা। 

আমি ত বুড়ারে সহি অশীতি বৎসর, 
সহিত্তে না পার ভুমি ছুই দণ্ড ভর? 

অগ্নিউপাসকে সেবি নাহি পাও প্রীতি 
অক্ষু রাখিবে তবু আতিখ্যের রীতি। 

সেই একে নানা লোকে তজে নানামতে, 

কেহ খোজে এক পথে কেহ অন্ত পথে, 

ত্রমান্ধ না বুঝি ভুই কি কাণ্ড করিলি, 
দয়! মায়! সব তাহে দিলি জলাঞ্জলি । 

যাও, যাও, আন বৃদ্ধে করি অভ্যর্থনা, 

অশ্রজল মুছি তাঁর ঘুচাও বেদন।। 

দৈববাণী শুনি লাধু চলিলা সত্বর, 
বহু অনুনয়ে তারে ফিরাইল ঘুর । 
অনুতাপ-দগ্ধ-হিয়া কছে মহামতি, 
ক্ষম অপরাধ মোর করি এ মিনতি । 

বিন! দোষে সহ ভাই কত অত্যাচার, 
আমারি অন্ধত1 দেষ জানিলাম সার 1 

"সাদী--বোস্তন । 

হাঁতভেমতাই ও তাহার ছুলছুল ঘোড়া । 

অর্থ রুটি যদি পায় ঈশ্বরের জন, 

তাহার অর্ধেক করে অন্তরে বিতরণ । 

হাতেমতায়ের এই অপূর্ব আখ্যান, 
কহিতেছি, শুন নবে করি অবধান ॥ 



নব রত্বমাল। 

অস্বরত্ব ছিল তার, নাম ছুলছুল» 

স্সৃচিকন কৃষ্ণবর্ণ, কাল মেঘ যেন, 

বজের নিনাদ সম তার হ্ষাঁরব ঃ 

মহাবেগে ধায় যবে মরুর মাঝকাকে 

উড়ায়ে প্রস্তরথও, হেন লয় মনে 

এ কি শিলাবৃষ্টি ছুটে ? স্রম্য, সুঠাম, 

তেজীয়ান-অশ্ব বেগবান্, তার কাছে 
পবন কোথায় লাগে, প্রভঞ্জনবেগে 

দৌড়ে ঘোড়া । অশ্ব হেন ছুরলভ জগতে। 
হাতেম ও তাহার তুরগ গুণগান 

রটে দিশি দিশি। রুম সুলতান কাঁণে 

গেল সে বারত।। সবে কহে একবাক্যে, 
কেহ দেখে লাই, প্রভো, হাতেম সমান 
দানশীল, অশ্ব তার তাহাঁকেই সাজে ! 
যেমন ঘোটক তার সোয়্ার তেমনি । 
বূমপতি কহিল! সচিবে, “মন্ত্রিবর ! 

মুখের কথায় শুধু না হয় প্রত্যয়, 

প্রমাণ দেখিতে চাই। হাঁতেমের দ্বাকে 

চাহ গিয়া অশ্ববর-_ প্রসন্ন মনে সে 

যদি আদরের ধন দেয় বাদসাহে 

তবে তারে দাতা বলি--নহিলে নিশ্চয় 

এ শুধু কথার কথ! আড়ম্বর সার-্ 

কিছু নয় ছিন্ন চন্দন ঢাকের সে রোল 1" 



নব রত্বমালা। 

অতঃপর সম্রাট সম্বাদবাহী দূত, 

দশজন, সুসজ্জিত রক্ষক সহাক্ক, 

বহু পথ অভিক্রমি, ঝড় বৃষ্টি বাতে, 

বিষম হুর্য্যোগ মাঝে উত্তরিল তথা 

হাতেমের ভাই বন্ধ নিবসে যেখায় ॥ 

হাতেমের তান্ব,গুলি মরুক্ষেত্র মাঝে 

বিছায়িত সারি সারি। উদ্ত্ী গো! মেষাছি 

জন্তগণ চরিছে স্থদুর প্রান্তে সবে! 

শস্যহীন সমস্ত ভাগার। অতিথির 

সমাগম অসম্ভব ভাবি, ঘরে নাহি 

কিছুই প্রস্তত। তবু এ কি চমৎকার ! 

অভ্যাগতে ভোজের নাহিক অপ্রতুলঃ 

চর্বযচোষ্য ভূরি আয়োজন ! মাংসযূস 

মিলিত পক্কান্ন সাথে গন্ধে আমোদিত, 

পোলাও কাবাব কোর্স! অপর্য্যাপ্ত হেক্ধি ! 

মিষ্টান্ন বিলুন সবে আচল ভরিয়া, 

হাতে হাতে বিতরেণ সুমিষ্ট পিষ্টক, 

পর্যাপ্ত ভোজনে তৃপ্ত নিদ্রা যায় সবে 

হাতে মের শয্যাপরে সুখে রাত্রি ভোর । 

পরদিন প্রাতে উঠি, বুঝি অবসর, 

হাতেমে কহিল! দূত করযোড় করি & 

“দাতা অগ্রগণ্য তুমি অবনিমগুলে ! 

ষে আসে তোমার কাছে কু নাহি কেকে 

শূন্য হাতে, যাহা চায় পায় সে অমনি। 



নব রত্বমালা। 

মুক্তহস্ত, অমায়িক, প্রশস্থ হৃদয়, 

ধন্ত হে হাতেম তাই, ধন্ত তব নাম 

শুনিয়া তোমার দানস্ততি, শুনি আর 

বিশ্বপ্রকীর্তিত তব অস্বগুণ গান, 

রুমের স্থুলতান হেথা! পাঠালেন মোরে । 

সে বরাঙ্গ ভূরঙ্গম, বর্ণ ঘনস্টা ম, 

পবন বিজয়ী যায় গতি, সেই অশ্ব 

তাহলেই সার্থক তোমার দাতা নাম । 
নহিলে কহেন প্রভু, এই জনরব 

ছিন্ন ঢাকবাদ্য সম শুন্ত কলরব ! 

রাজদূত কহে যবে, মৃদ্মন্দ স্বরে, 
রূমেশ সন্দেশ, নমি নম্র নতশিরে, 

হাত্বেম ভ[বেন বসি, শান্ত স্তব্ধ ভাবে, 
গালে হাত দিয়ে, মগ্ন গভীর চিন্তায় । 
কছিলা ক্ষণেক পরে গম্ভীর আরবে--. 

পগৃতরাত্রে এলেযেবে, কুলসথা মোর, 

ভাঙ্গন! বলিতে যদি প্রভুর আদেশ 
অবিলম্বে, পুরাতেম সাধ--.কিন্ত এবে 

বৃথা আবেদন তব! জ্ঞানইত সখা 

কদিন ধরিয়া কত গিয়শছে ছুর্যোগ । 

তাস্থ আর চরভূমি--তার মধ্যদেশ 
ঘোন বরিষার শোতে জলে জলময়, 



নব রতবমালা । 

উদ্ী গো মেষাদি কোন জীবজস্ত আর 
খু'ঁজিয়া না পাই কোন ঠাই । এ বিষম 
শঙ্কটে কি করি কিছু ভাবিয়া ন৷ পাই। 
অতিথি গুকায়ে রাখি কহ কোন্ প্রাণে । 

আমার সে প্রিযধনে তাহাদের দিতে 

পরান্ধুখ, মম গৃহে অতিথ্ধি বাহার! ? 
দাতার আঘর্শ বলে লোকে মোরে মানে, 

কেমনে সে লোকমাঝে রাখি নিজ মান ? 

শুন তবে--সেই মোর সাধের তুরঙ্গ-- 
জীবন সম্পদ সখা সর্বস্ব আমার-- 

সেই ছুলছুল যার পদরজো! মাঝে 
আরামে শরান থাকি ঘুমাই নির্তয়ে-- . 

পক্ষীরাজ জিনি গতি, নবঘন ছ্যুতি, 
রেশম কোমলম্পর্শ মুখ! কি করিন্থু? 

কি করিহ্থ হায় !.. মোর সাধের ঘোটক ! 

বলিদান দিন্থু তারে ভোজ যৃপকাষ্ঠে 
তোমাদের--ন্থুলতানে কহগে সত্তর | 

দূত বাক্যে গরজি উঠিল! সুলতান, 
অর্ধ রুমে বাচে যদ্দি ছুলছুলের প্রাণ, 

এই দণ্ডে করি আমি অর্ধরাজ্য দান) 
720দ)) 70019 



নব রত্মালা। 

৩। জীবন-সঙ্গীত ॥ 

৯ 

বলে। না কাঁতরস্বরে না কৰি বিচার, 

জীবন স্বপন সম, মাক্সার সংসার ; 

সেই আত্মা মৃতপ্রায় ঘুমায়ে যে রক়_- 
ভাসা ভাসা দেখ যাহা বস্তত2 তা নয়। 

২ 

ংসার কর্মের স্থান, সত্য এ জীবন, 

শেষগতি নহে তার শমন সদন ১ 

শরীর পিঞ্জর বটে ধুলির সমান, 

আত্ম। কিস্ত'অনশবর নহে তাহে আন । 

৮১ 

হইয়ে আশার দাস ভ্রম বারবার, 

বিষয়সস্ভোগ নহে জীবনের সার, 

দ্বিনে দিনে পদে পদে হযে অগ্জসর 

ধম্মপথে চলে যেই-ধন্ঠ সেই নর! 

গু 

চকিত তড়িত সম জীবন চঞ্চল, 
প্রস্তত হইসে থাক লইয়া সম্বল 3 

ধুক্ধুক্ করি করি চলেছে হ্দস্স 
শ্ষ্নের ডাকে যেন শমন-আ লক । 



নব রহ্রমালা ॥ 

৫ 

ংসারের রণক্ষেত্রে পূর্ণ কলকলে, 
জীবনের ভীষণ তরক্দ কোলাহলে, 

হয়ো না মেষের সম নিঃসত্ব পরাণ, 

যুঝ রূণে প্রাণপণে বীরের সমান । 

৮৬ 

ভবিষ্য সুখের আশে হয়ে! না চঞ্চল, 

গতান্ুশোচন! ছাড় নাহি ভাহে ফল, 

বর্তমান কার্যে সদা থাকহ তৎপর, 

অন্তরে ভরস। রাখি উপরে ঈশ্বর । 

৭ 

মহত চরিত দেখি সদা হয় মনে, 

মহত হইতে পাবি আমর! যতনে, 

রেখে যেতে পারি ছাড়ি সংসান নিলিকর 

কালের সাগর-তটে পদচিহ্চক__ 

রা 

যেই চিহ্ব হেরি কোন ভগ্ততরি জন, 
ছুত্তর ভবসাগরে করি সম্ভরণ, 

ভগণ হৃদর অতি, বিগত ভরসা, 

নুতন সাহস বল পায় সে সহসা ॥ 

০৯ 

উঠ তবে, লাগ কার্যে হইয়ে তৎপর, 

হবার যা হোক তাহ1, নাহি ভাঁহে ভর; 
ন্ট 



১০ নব রত্রমালা। 

প্রাণপণে সাধ নিজ জীবনের কর্ম 
শ্রম করি, ধৈর্য ধরি-_-এই সার মণ্্। 

1110 10591 01 1106---1010509110%, 

৪ | যতোধন্ধম স্ততোঁজয়2 | 

জয়ৌহস্ত পাওুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দনঃ 

যতঃকুষ্ড স্ততোধন্মো-_ যতো ধন্ম স্ততো জয়? | 

জনার্দন পক্ষে ধার--পাণ্ডবের জর জন্ন ! 

কৃষ্ণ যেথ। ধন্ম সেথা-যতে। ধন্ম স্ততে। জয়? । 

৫1 গীতামাহাত্্য | 

সর্ববেপনিষদে। গাবো দে।প্ধ। গেপাঁল নন্দনঃ 

পার্থো বৎসঃ স্ধী ভোক্ত। ছুগ্হ গীতামৃতং মহগু। 

উপনিবদ্ গ'ভী বৃন্দ, দোগ্ধ। এগো বিন্দ, 

গোপাল ননান, 

গীতামৃত ভুপ্ধ তার, পার্থ বংস আর, 

পিষে গুধীগণ। 

৬। গীতাসার। 

মম্মন! ভব মন্ডক্তো মদ্যাঁজী মাং নমস্কুরু 
মাষেবৈধ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োইসিমে | 

সর্বব ধশ্মাশ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ 
অহং ত্বাং সর্বপাঁপেভ্যো। মোক্ষবিষ্যামি ম। শুচহ।8৫-৬ 



নব রত্বমালা। ১১ 

আমাতেই প্রাণমন সকলি সপিপ্না, 
ভক্ত মম হও তুমি, সর্ব তেয়াগিরা, 

ভজ মোরে নিরন্তর, কর নমস্কার, 

আমাকে পাহক্া হবে ভথাপন্ধু পার। 

সত্যই প্রতিজ্ঞ করি কহিন্কু এখন, 

তোমারে যে ভালবাসি দিতেছি বচন। 

তেয়াগিয়া সব্ধ ধম্ম আর, 

লহ এক আমারি শরণ, 

হরিৰ সকল পাপ ভাব, 

করিও না শোক অকারণ । 

৭ বুদ্ধ অবতার । 

নিন্দসি যজ্ঞ বিধে রহহ শ্রুতিজাতং 

সদয়হৃদযুদর্টিত পশুঘাতং 

কেশবধুত বুদ্ধশরীর জযু জগদীশ হরে। 
গীত গোবিন্দ । 

যজ্ঞ বিধিজাত শোর জীবহত্য। পাপ 

দয়ার খদয়ে তব দেন পরিতাপ। 

জব মার। দশি, 'আহা, বেদ নিন্দা করি 

ধর বুদ্ধ অবতার, জর জয় হরি! * 

৮। বুদ্ধত্ব লাভে বুদ্ধদেবের উক্তি । 

অনেক জাতি সংসাঁরং সন্ধীবিস্সং অনিবিবসং 

গ্হকারক$ গবেসন্তে। ছুঃখাজ।তি পুনপৃপুনং 



১২ নব রত্বমাল। 

গহকারক দীঠোহসি পুন গেহং ন কাহসি 
সব্বাতে ফাল্থুক। ভগ্গা গহকুটং বিসংখিতং 
বিসংখারগতং চিত্তং তণ্থানং খয় মজঝগা! 

জন্মজন্মাস্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান, 
সে কোথা গোপনে আছে এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ, 

পুনঃ গুন ছুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার, 

হে গৃহকারক ! গৃহ ন। পারিবি রচিবারে আর ॥ 

ভেঙ্গেছে তোমার স্তম্ত, চুরমার গৃহভিত্তিচক়্, 

সংস্কার-বিগত চিত্ত, তৃষ্জ,আজি পাই়াছে ক্ষন, 

৯ | বুদ্ধদেবের প্রতি ব্রহ্মার নিবেদন | 

দেখ:গে। মগধ রাজ্য হ'ল, ছারখার। 

হবরাচার, 'ননাচার, অধন্মের শোতে । 

প্রভু হে তারহ ভবে, খোল স্বর্গ ছার, 

শিখাও তোমার ধর্ম, বিনাশি সংশক, 

দেখাও হে পুণ্যপথ, পবিত্র, সরল । 

অন্বর-চুদ্িত গিরি লজ্ঘিয়া ঘষে জন, 
দাঁড়ায় শিখবে, দৃষ্টি প্রসারে সুদূর । 

সত্যের শিখর দেশে উঠিয়াছ তুমি, 

কূপ! দৃষ্টি কর প্রভু মানবের পরে। 

প্রোগ শোক জরাম্ৃত্যু গ্রাসে চরাচর । 

চল তবে ধর্ম বীর 1& জয় হস্ত তুলি 

বিচর মরতমাঝে, জাগায়ে ভারতে 



নব রত্বমাল! । ১৩ 

প্রচারো ছুন্দুভিনাদে সত্যের মহিমা, 

স্বর নর সবাকার পরিত্রাণ তরে । 

বৌদ্ধধর্ম । 

১০। বেদান্তসার। 

শ্লোকাদ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যছুক্তং গ্রন্থ কোটিভিঃ 
ব্রন্ম সত্যং জগন্মিখ্যা জীবে ব্রন্মৈব না পরঃ। 

ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা, জীব ব্রহ্গ কিছু নহে আর, 

অর্ধ শ্লোকে কহিহ্ বেদান্ত ধন্ম সার। 

১১। যেমন করাও কাজ । 

জানাঁমি ধন্মমং নচ মে প্রবুভ্তি- 

জানাম্যধন্মং নচ মে নিবু্ভিঃ 

ত্বয়। হৃষীকেশ হৃদি স্থিল্তেন 
যথা নিযুক্তোহস্মি তথ। করোমি । 

ধন্ম যে কি জানি তবু না তাহে প্রবৃত্তি, 

অধশ্পও জানি কিন্ত না হয় নিবু্তি, 

হ্বদি মাঝে রহি সদ! তুমি হৃষীকেশ, 

যেমন করাও কাজ করি নির্বশেষ । 

১২। মায়ার ঘূর্ণন | 

ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হদ্দেশেহ্ভন তিষ্ঠতি 
* ভ্রাষয়ণ্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া | 



১৪ নব রত্রমালা । 

দার্বন্ত্রে কি সথা মুর্তি স্থাপন 

পাকচক্তে হত্রধার করে সঞ্চালন, 

তেমনি জীবের হদে করি অবস্থান, 

ঈশ্বর সবায় জেনো মায়ায় ঘুরান । 
গীত । 

১৩। তৃষ্টাং ছিন্দি। 

তৃষ্ণীং ছিদ্ষিৎভজ ক্ষমাং, জহি মদ$,পাপে রতিং মা কথাঃ, 

সত্যং ব্রহ্যনুষাহি সাধুপদবীং, সেবন্ব বিদ্বজ্জনান্, 

মাঁন্যান্ মানয়, বিদ্বিষামন্ুনয়, প্রচ্ছাদয় স্বান্ গুণান্, 

কীর্তিং পাঁলয়, দু্খিতে কুরু 0 মেতৎ সতাং চেষ্টিতং ॥ 

তৃষ্ণা না”, ক্ষমা ভজ, ত্যজ দন্ত, পাঁপে ছাড় রতি, 

সন্য কহ, পুজ সাধু, খিদ্বচ্দনে করহ প্রণতি ) 
শক্রুরে বিন্র কর, দ্রেহ মান সন্মানী প্রবীণে, 

ঢেকে রাখ নিজ গুণ, পাঁল কীতি, দয়! কর দীনে । 

১৪। নচ ধন্মে। দয়াপরঃ | 

ক্ষান্তিতুল্যং তপোনাস্তি সন্তোধুন্ন স্থখং পর্ধং 

নাশ্তি তৃষ্ণ। সমাব্যাধি নচ ধন্ধো দয়াপরঃ 

নচ বিদ্যা সছে। বন্ধু নচ ব্যাধি টি 

নচাপত্য সমনেহী, নচ ধদ্ো। দয়াপরঃ ॥ 

ক্ষমীতুল্য ভপ নাই, ভুখ নাই সন্তোষের চাহি, 
তর্চা সম নাই ব্যাধি, দা! সন আর ধন্ম নাহি । 



নব রত্বমালা । ১৫ 

বিদ্যাসম বন্ধ নাই, রিপু নাই ব্যাধির সমান, 
ন্নেহী নাই*পুত্র সম, দর। পরে ধন্ নাহি আন । 

১৫। কো নরক? ? পরবশতা | 

কো! নরকঃ? পরবশতা; কিং সখ্যং? সর্ধবসঙ্গ বিরতির্ধা। 

কিং সত্যং? ভূতহিতঃ। কিং প্রেয়ং? প্রাণিনামসবঃ £ 

কে। ধর্মমো ? ভূতদয়। ) কিং সৌখ্যং £ 
অরে।গিত। জগতি জন্তোঃ। 

কঃ স্লেহঃ ৭ সন্ভ।বঃ ; কিং পাঁণ্িত্যং ? পরিচ্ছেদ ॥ 

নরক কি? অধীনতা ১ নির্লিপ্ত বর্ণের সোপান; 

সত্য কি না জনহিত ; অরোগিত। সুখের নিদান ও 
ধম কি ন। ভুদা) প্রেম কি না প্রাণীতে মমতা ) 
সপ্তাব-লক্ষণ প্রেম 3 পাঁঙডিত্য কি? বিচার ক্ষমতা 

১৬৭ নিস্ত্রৈপুণ্য। 

ভেদাভেদে সপদ্ি গনিতৌ পুণ্য পাপে বিশীণে, 
মায়ামোহৌ কয়যুপণতৌ, নষ্ট সন্দেহ বৃভেঃ 

শব্দততং ভ্রগুণ রহিতং, প্রাপ্য তত্বাববোধং 

নিস্ত্রেগুণ্যে পথি বিচরতঃ কে বিধি কো। নিষেধঃ ॥ 
ত্রিগুণ রচিত, হয় শব্দাতীত, তত্তজ্ঞান হলে অধিকার, 

মান্না মোহ ক্ষয়, বিগত সংশয়, দূরে যায় অজ্ঞান আধার, 

কি পাপ কি পুণা, হয় সব শূন্য, নষ্ট ভয় সর্ব ভেদাভেদ, 

এ পথে বিচরি, চারিদিক্ হেরিঞ্ কিব। বিধি কি নিষেধ । 



৯৬ নব রত্বমাল।। 

১৭। ক্ষান্তি শে কবচেন কিং। 

ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং 

কি মরিভিঃ ক্রোধোস্তি চে দেহিনাঁং £ 

জ্ঞাতি শ্চেদনলেন কিং 

যদি স্থহ্ৃৎ দ্িব্যৌষধৈঃ কিং ফলং ! 
কিং সর্পৈ যদি ছুর্জনঃ 
কিমুধনৈ বিদ্যানবদ্য। বদি £ 
ব্রীড়াচেৎ কিমু ভূষণেন 
কবিত। যদ্যস্তি রাজ্যেন কিং ? 
কি কাজ কবচে তার ক্ষমাগুণ যার, 

ক্রোধ হতে ভয়ঙ্কর শক্র কেবা আর ? 

জ্ঞাতিবৈর থাকে ষ্দি অনলে কি করে ? 

ওষধে কি.কাঁজ বল বন্ধু-ভাগ্য নরে ? 

সর্পের দংশন কোথ। থাকিলে ছর্জন ? 

বিদ্যারত্ব যার ঠাই কিব। তার ধন ? 

ভূষণে কি প্রয়োজন থাকে যদি লাজ ? 

কবিতা সম্পরভি বার রাজত্বে কি কাজ ? 

১৮। নত্ত্রতা । 
ভবন্তি নআ্রাম্তরবঃফলোদগমৈঃ 
নবান্থুভি দুর বিলম্বিনো ঘন1ঃ 
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সম্বদ্ধিভিঃ 

স্বভাব এবৈষ পরে।পকারিণাং ॥ 



নব রত্বমাশা | ১৭ 

ভরুগুলি নমর হয় ফল যবে ধরে, 

মেঘ নত হয়ে পড়ে নব বারি ভরে । 

ধনমদে সৎপুরুষ ন৷ হয় উদ্ধত, 

পর উপকারী যারা হ্বভাব-বিনত। 

শকুত্তলা । 

৮ 

নম্বতা প্রভূর অমুল দান, 

হয় না৷ সঠিতে ঈর্ধার বাণ। 

মহাপুরে ভাঙ্গে বৃক্ষের কায, 

কোমল লতিকা বাচিকা যাকস। 

সাগর তরঙ্গ আইসে ধেয়ে, 
প্রণত হইলে যায় বহিয়ে। 

তুক1 কহে দেখ বিনপ্ের ফল, 

পায়ে পড়িলে ত চলে না ব্ল। 

ন্ 

দীনতা নত্রতা দেহ গো হরি, 

বড়ত্বের মোরা ধার না ধারি। 

পিপীলিকা বেই ক্ষুদ্র প্রাণী, 

সে পায় মিছরী টুকরা খানি । 
মহারত্র এরাবতে 

জলে অঙ্কুশ আঘাতে । 

মহত ঘে জন হন 

কঠিন যাতনা সন্বঃ 



১৮, নব বুত্রদালা। 

তুকারাম কহে পুন হে সাব? 

মুছে যত লু ভার ভাব। 

তুকারাম। 

১৯। ন্যায় পথ । 

নিন্দন্ত নীভিনিপুণ। যদি বা স্গুবন্ত 
লম্মনীঃ সমাবিশহ গচ্ছতু বা যথেক্টং 
অদ্যৈব মরণমন্ত যগাস্তরে বা 
ন্যার্যাৎ পথ প্রবিচলন্তি পদ্ং ন ধীরাঃ 1 

নীতির কক নিন্দা আগব! স্তবন, 

লঙ্ম। গুভে মাস্গুন বা ছাড়,ন ভবন» 

অন্য সুতা ভোক্ কিন্ব। হোক বুগাস্তরে, 

হ্যায় পথ হতে ধার এক পা না সরে। 

(র) 

২০1 বৈরাগ্য। 
2 ভোগে রোগভযুং কুলে ঢ্যতিভয়ং বিভ্তে নৃপালাভ্ডষং 

মানে দৈন্যভয়ং বলে রিগুভয়ং রূপে জরাধযা ভয়ং। 
চর 

শাস্ত্রে বাদিভযুং গুণৈঃ খলভঘ়ং কানে কৃতাস্তান্ভয়ং 

সর্ববং বন্ত ভয্বান্বিতং ভূবি নৃণাং বৈরাগ্য এবাভয়ং ॥ 

ভোঁগেতে রোগের ভয়, কুলে মানহানি, 

খল ভয়ে ভীত গুণী, দৈন্য ভয়ে মানী, 



নব রহ্রমালা | *৯ 

বল্খাঁ' গ্ রি 7 1 শুধু বত 

১ অনশ্যং নাভার শ্চিত্রন্গস 

বিষোগে ক ভেদ শি ত ন জনো হু শ্বয়নমুন্ 

ব্রজপ্ত2 খ্ছন্ন,দভল পরিভাগাধু মনন? 

স্বয়ং তাক্ত।খেদত শাশশ্তথ নভান্তং বিদনাতি ॥ 

বাবার ঝ। ০৮৭ খাবে, নিধ্্ এলে না শিরক 

বিরোগে কহ না ক্দাত ক্ষেচ।এ 11 লা বপিত 

তভামারে য। ছেড়ে যাবে পদ হাপে পুডাহবে প্রাণ, 

তুমিযা কাকে ত্যাগ শাত্ত ভাভ। লী যাবে দান । 

না 

ধ্নানি জাটাতং চৈব পর্বে 15 উৎস্থজেৎ, 

তন্নিমিভে। বরং ত্যাগো ধনাশে শিরতে মতি । 

পরাহতে ধনপ্রণি প্রাঙ্জ কনে সব বিসজন, 

অবঠ মণ জান ভ্যাগে কর সার্থক জখন। 

চর নত, | . তত 

২৩ । তত? কিহ। 

প্রাপ্তাঃ (শ্স্ঃ সকল কামডুঘ। স্ততঃ কিং 

ন্যস্ত, পদং শিরাঁম বিদ্বিঘত।ং ভতঃ কিং 



"২৩ নব রত্বমাঁলা। 

সম্পাঁদ্িতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈ স্ততঃ কিং 
কঙ্গং স্থিত। স্তনুভূতান্তনব স্ততঃ কিং ॥ 

না হয় অসীম পেলে সম্পদ, 

তাতেই বা হল কি? 

রিপুর মাথার দিলে ছুই পদ, 
তাতেই বা হল কি ? 

প্রণয়ী জুটালে দিয়ে বহু ধন, 

তাতেই বা হল কি? 

যুগান্তকাঁল রাখিলে জীবন, 
তাতেই বা হল কি? 

২৪। দাঁরদ্রে। 

এশর্য্য তিমিরং চক্ষুঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি 
তস্য নিন্দমলতায়াং তু দারিদ্যং পরমৌষধং ॥ 

এ্রশ্বধ্য তিমির ঘোরে দেখেও ন। দেখে নবে, 

সে তিমির দূর করে দারিদ্র্য পলক-ভরে ॥ 

২৫। নরাময়। 

জরামরণ ভুঃখেষু রাঁজ্যলোভ স্থখেষু চ 

ন বিভেমি ন হৃষ্যেমি তেন জীবাম্যনাময়ং | 

করোমীশোহপি নাক্রান্তিং পরিতাপেন খেদবান 

দরিদ্রোহপি ন বাঞগ্কামি তেন জীবাম্যনামষং | 



নব রত্বমাঁলা । ২১ 

স্বখিতোহন্মি স্থখাঁপন্ে ঢুঃখিতে। ছুগীখতে জনে, 

সর্বত্র প্রিযমিত্রঞ্চ তেন জীবাম্যনাময়ং ॥ 

রাজা লাভ শুথ আশে, জরা মুত ছঃখ পাশে, 

নাহি হর্ষ নাহি ভয়, তাই আমি নিরাময়। 

ক্ষমাশীল ক্মতার, বাধি সবে মমতার, 

বাসনা কিছু না হে দাণিদ্র্য যতই দহে, 

স্থথ এপে হই স্থখা, ছুঃখী সহ সদ! ছুখী, 

সবে মোর বন্ধু ভাই, নিত্য স্থুখী আছি তাই। 

২৬। (বিষয় কীমনা। 

ভিক্ষাশনং তদপি নীরসমেকবারং 

শব্য। চ ভূঃ পরিজনে। নিজ দেহমা্রং 

বস্ত্রঞ্চ জীর্ণ শতখণ্ড মলীন কন্থ! 
হা হা তথাপি-বিষয়ান্ ন'পরিত্যজন্তি ॥ 

ভিক্ষীনন নীরস, তাও বারেক ভোজন, 

ভূশয়ন, নিজ দেহমাত্র পরিজন, 

জীণবাঁস শত খও কাথা দে মলিন, 

বিষর বাসনা তবু নাহি হয় ক্ষীণ । 

২৭। ভোগা ন ভুক্তা2খ। 

) ভোগা ন ভুক্ত। বয়মেব ভূক্তাঃ 

তপো। ন তপ্তং বযমেব তপ্ত1£ 



২ নব রত্রনালা | 

কাঁলে। ন যাতো। বর্ম বাতা- 
(ঝা ন জীর্ণ বযষেব জার্া ॥ 

ভুক্ত না হইল ভোগ, আনরাইংহুক্ত 

তপ্ঠ না হইল তপ, আমরাই তি 

কাল ত গেল না শুধু আমরাই যাই 

তৃষ্কঝা জীর্ণ নাহি হণ, জ্ণ আমরাই । 

২৮1 ত্যাগ । 

ব্রহ্মচ্ঞান বিবেক শিম্মলপিষঃ কুর্বন্তাহে। ভুক্ষরং 

যন্মুঞ্চন্ত্যপভোগভাঙ্যপি ধনান্যেকান্ততো নিস্পৃহাঃ 
ন প্রাপ্তানি পুর! ন সম্প্রতি নচ প্রাণ্ডেন দৃঢ় প্রত্যয়ঃ 

বাঞ্চামাত্র পরিগ্রহাণ্যপে পরিত্য ক্তং ন শক্ত। বয়ং। 

ব্রহ্মজ্ঞান বিবেক শিন্মল বুদ্ধি যার, 

অকাতরে ধনরও করে পরিহার 

আনরা! পাইনি ছু, পাও না ভাই, 

বাঞ্ছামাত্র নিয়ে আছ, ছাণ্ডি সাধ্য নাই । 

২৯। গুহই তপোবন। 

বনেহপি দোম।? প্রভবন্তি রাগিণ।ং 

থুহে হপি পঞ্চেক্সিয নিগ্রহ স্তপঃ 

অকু২দিতে কম্মাণি যঃ প্রবর্ততে 

নিরুভ্তরাগস্য গহং তপোবনং ॥ 



নব রত্রনালা | ২৩ 

রিপুর দ্বেবশ বনে যায় দেকিলাগি। 

ইত্ডিয় নিগ্রহ যাব গুহে সে বৈরাগী । 

অনিন্দিত কম্মে সদা আছে বার মণ, 

বীহরাগ সে জনার গুতঃতপোবন । 

কাঁমন। ছুম্প,র | 

ন জাঁতু কাঁমঃ কাসানামুপভোগেন শাম্যতি 

হুবিষ। কৃষ্ণবন্ষমেব ভূষ এবাভিবদ্ধতে | 

উপছোগে শান্তি নাহি মানে ক 

কামন। কাহারো) 

আনলে ঢালিলে স্ৃত, নিভে নাসে 

জ্বাল উঠে আরো । 

পদো ব্রাঙ্গধন্ম। 

( তপন্যা নহে দেহের শোষণ।) 

যে পাপানি ন কুবন্তি মনোবাক্ কম্ম বুদ্ধিভিঃ 

তে তপন্তি মহাত্সানো ন শরীরদ্য শোষণ ॥ 

মনে! বাঁকো কন্মে বারা না করেন পাপ আচরণ, 

তাহারাই তপন্বী, তপদ্যা নহে দেহের শোষণ। 

৩.। যোগী । 

ধৈর্ধ্যং যস্য পিত। ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী, 

সত্যং সুন্ুরয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃ সংযমঃ 



২৪ নব রত্রসালা | 

শহ্য। ভূমিতলং দিশোহপি বলনং জ্ঞানাম্বতং ভোজনং 

যস্যৈতে হি কুটুন্বিনে। বদ সখে কল্মাস্তয়ং যোগিনও ॥ 

জনক বাহার ধৈর্য্য, ক্ষমাই জননী, 

পুত্র হয় সত্য যায়, দয়াই ভগিনী, 

সুচির গৃহিনী শাস্তি, শম ভ্রাতৃবর, 

ভূমিতলঃ্শব্যা আর বস্ত্র দিগম্বর, 
অন্ন জ্ঞানামৃত__হেন পরিবার লয়ে 

ভবধামে যোগীবর--বিচরে নির্ভয়ে । 

৩১। রাজার কি ধার ধারি। 

অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষা আঁশাবাসো বসীমহি 
শযীমহি মহী পৃষ্ঠে কুব্বীমহি কি মীশ্বরৈঃ ॥ 
ঃ 

মোরা ভিহ্া করে খাই, দিগন্বর পরি, আর 

শুয়ে থাকি ধরাঁতিলে-_রাজার কি ধারি ধার ! 

৬২। কৌপীন ধারী । 

বেদান্ত বাক্যেষু সদারমন্তে। 

ভিক্ষান্ন মাত্রেণ তুষ্টিমন্তঃ 
বিশোক মন্তঃকরণে বসন্তঃ 

কৌপানবন্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ 
বেদান্ত বাক্যেতে যাঁর সদাই রমণ, 

ভিক্ষান্ন মাত্রেই ধিনি সদা তুষ্টমন, 



নব রত্রমাল। । ২৫ 

শখ হুঃখে সানন্দে রছে যে সমান, 

সেই সে কোপীনধারী মহাভাগ্যবান্। 

৩৩। ভিক্ষৃুক। 

ভূঃ পর্য্যক্কে। নিজভূজলতা কন্দুকঃ খং বিতাঁনং 

দ্ীপশ্চন্দ্রঃ ্বপবৃতি-বগিতালদ্ধসঙ্গ প্রমোদ; 

দিক্ কান্তাভিঃ পবনচমটৈ বাঁজ্যমানঃ সমস্তাৎ 
ভিক্ষুঃ শেতে নৃপইব ভুবি ত্যক্তসর্ববস্পৃহোহপি ॥ 

ভূমি শঘ্যা শব তার, কোমল বাঁলিশ ভূজলতা, 

আকাশ বিতান তাস, আন্মর্তি বনিত। বিনতা, 

চন্দ্র তার দীপ, তারে দিগঞ্গনা চামর দোলায়, 

ঘদিও বাঁসনা শুন্য ভিগ্ষু দেখ নৃপনম ভার । 

৩৪ । আঁশানদী ! 

'আশানামনদী মনোরথজল। তৃষ্ণাতরঙ্গাকুল! 
রাগ গ্রাহবতী বিতর্কবিহ্গ! ধন্মদ্রমধ্বংসিনী, 
মোহাবর্তস্থদুস্তরাতিগহ্ন1 প্রোন্ঙ্গচিন্তাতটা 
তদ্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধননসো নন্দন্তি ঘোগীশ্বরাঃ | 

আশ! নামে নদী তায় মনোরথ জল, 

বাসনা-তরঙ্গে সদা করে উলমল, 

রাগের মকরে ভরা, বিতর্ক্যবিহঙ্গ 

বিচরে সেথার, করি ধন্মদ্রম ভঙ্গ, 



২৬ নব রত্রমালা। 

মোহের আবর্ত তাহে দুশ্তর গহন, 

চিন্তা সেই নদীকুলঃ উত্ত,ঙ্গ, ভীঘণ 9 
এ হেন ছুস্তরা নদী তরি অকাতরে 

শুদ্ধচিত যোগীশ্বর আনন্দে বিহরে । 

৩৫। আ্ৌপম্য | 

প্রাণ। যথা নোহভীষট। ভূতানামপিতে তথা 
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ববন্তি সাধবঃ 

প্রাণ ষথা আপনার 

প্রির তথা অন্যেরো জানিবে; " 

আত্ম-উপমাঁয় স্বাধু 
করে দয়! আর সব জীবে। 

৩৬। গালী। 

কশ্চিৎ পুযাঁন্ ক্ষিপতি মামতিরূক্মবাঁক্যৈঃ 
সোহহং ক্ষমাভবনমেত্য মুদং প্রযামি ॥ 

শোকং ব্রজামি পুনরেব যতস্তপস্বী 
চারিত্র্যতঃ স্বলিতবানিতি মনিমিভং ॥ 

যদি কেহ তাঁড়ে মোরে পরুষ বচনে 

প্রবোধ পাই গে! গিয়ে ক্ষমার ভবনে ১ 
এই শুধু হয় কষ্ট, বেচারী এ জন 
সাধুত্ব হইত ভ্রষ্ট আমারই কারণ । 



নব রত্বমাঁলা | ২৭ 

৩৭। নিন্দা । 

মন্সিন্দয়। যদি জনঃ পরিতোষমেতি 

নব্বপ্রষত্রস্থলভোহ্যমন্ুুগ্রহে মে। 

শ্রেয়োহথিনোহি পুরুষ ঃ পরিতুষ্তিহেতোঃ 
ছুঃখাজ্জিতানপি ধনানি পরিত্যজন্তি ॥ 

করি বদি নিন্দী মোর সুখী হয় নরে, 

হোক্ তাই, অনুগ্রহ এত আমা পরে) 

কি তাহাতে? কত কষ্ট-উপাঞর্জিত ধন, 

শ্রেয় লাভ হেতু সাঁধু কবে বিসর্জন । 

৩৮ । অবমান। 

স্বশ্খং হ্যবমতঃ শেতে স্থখংচ প্রতিবুধ্যতে 

স্্খং চরতি লোকে হস্মিন্নবমন্ত। বিনশ্যতি | 

অবমান সহে যেই, সুখে সে বধিহরে বারো মাস, 
স্খে শোর, স্থখে জাগে ১) অবমস্তা লভয়ে বিনাশ । 

-পদ্দযে ব্রাঙ্গধন্ম। 

৩৯। উত্তমে প্রকৃতির বিকৃতি নাই । 

ঘবক্টং ঘ্বন্টং পুনরূপিপুনশ্চন্দনং চারুঠান্ধং 
ছিন্নং ছিন্নং পুনরপিপুনঃ স্বাছুচৈবেক্ষুদণ্ডং 
দখ্ধং দগ্ধং পুনরপিপুনঃ কাঞ্চনং কান্তবণ্ণং 

ন প্রাণান্তে প্রকৃতি বিকৃতি জায়তে চোতমাঁনাং। 



২৮” নব রত্রমাঁলা 

ঘসি ঘসি চন্দনের স্থগন্ধ না যায়, 

চির ভিন্ন ইক্ষুদণ্ড মিষ্ট না হারায়, 

যত দগ্ধ কর ন্বর্ণ কান্তিমান্ তবু, 

প্রক্কতি বিকৃতি নাই উন্তমেতে কভু । 

৪০ | সথুলস্থ বিনশ্যতি । 

অধন্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি 
ততঃ সপত্রান্ জয়তি সমুলস্ত বিনশ্যতি | 

অধন্মে ধন এশ্বর্য্ে ফাঁপি উঠে লোক ; 

চারদিকে নিরখে মঙ্গল দিবালোক 

শত্রু সবে করে জয় ; পুরে অভিলাষ 3 
সবই হধু) কিন্ত ভে সবলে বিনাশ । 

পদ্যে ব্রহ্গিধম্ম। 

৪১ 1 অপবমে যাজক ন্যু। 

যারা মোঘ। বর মধিগুণে নাধমে লব্ধ কামা । 
মৃহতে যাঞ্ঞা ঘি নির্থক হয় 

সেও ভাল তবুও অধনে কভু নয়। 

৪২ । নচ ধনগর্ব্বিত বান্ধবশরণং |. 

বরুমসিধারা তরুতলবাসে! 

বরঘিহ ভিক্ষ। বরমুপবাসে। 

বরমপি ঘোরে নরকে পতনং 

ন চ ধনগাঁর্বত বান্ধবশরণং | 



নব রত্বমাল। | ২৯ 

অপি ধার! বল কিব্বা তরুতলে বাস, 

সেও ভাল, কিন্বা যদি ভিক্ষা উপবাস, 

বরঞ্চ সঙহিব থোর নরকে পতন 

কু নহে ধনমন্ত বাঞ্ধৰ শরুগ। 

৪৩ | সাধুএরত। 

প্রিয়। ন্যায়্য। বৃক্তি মলিনমন্থভঙ্গে প্যশ্বুকরং 

. অনস্তে। নাভ্যর্থ। স্থহৃদপি ন যাচ্য?ঃ কৃশধনঃ 

বিপন্যুচ্চৈঃ স্থযেং পদমন্ুবিধেষুং চ মহতাঁং 

সতাং কেনোর্দিন্টং বিষমমসিধারা ব্রতমিদং | 

ন্যায়পথে দুউমতি, মরে তবু নাহি ছাড়ে শ্রের, 
অসতে বাঞ্জা নয়, নাহি বাটে বন্ধুর কাছেও, 

বিপদে উন্নতশির, মহতের পদান্থুসরণ, 

এই অসিধারা-ব্রত সাধু ভালে কাহার লিখন । 

8৪1 শীলতা | 

বহ্ছিস্তম্ত জলায়তে, জলনিধিঃ কুপায়তে তৎক্ষণাৎ 
মেরুঃ স্বল্প শিলায়তে ঘবগপতিঃ সদ্যঃ কুরঙ্গীয়তে, 

ব্যালে। মাল্যগুণীয়তে, বিষরসঃ পীষুষ কর্ষায়তে 
পারা ০ 

যস্যাঙ্গেহখিললোকবনভতমং শীলং সমুন্মীনতি । 

অগ্নি জণে পরিণঠ, জলনিধি ধরে কুপাকার, 

মেরু হয় শিলা পাদ, সুণপতি কুরঙগ আকার, 



ও) ০ নব রত্বমাল। 1 

সর্প মাল্য গুণধারী, বিষ হয় অমুত সমান, 

যার অঙ্গে অধিলরঞ্জন শীল সদ! দীপ্যমান । 

8৫। অস্থির প্রপঞ্চে স্থস্থির | 

আধিব্যাধিশ্তৈর্জনস্য বিবিধৈরারোগ্যমুন্ম/ল্যতে, 
লক্ষী ধত্র পতন্তি তত্র বিবুতদ্বারাইব হ্যাপদঃ 

আধযুর্ধাতমবশ্যমাশুবিবশং মৃত্যুঃ করোত্যাত্মপাৎ 

তৎ কি কেন নিরঙ্কশেন বিধিন। যনিশ্মিতং সুস্থিরং। 

আধি ব্যাধি ভয় ত্রাসে, আরোগ্য সমূলে নাশে, 

কোনখানে না দেখি আরাম, 

লক্ষ্মী যেথা সঙ্গে যায়, ' আপদ পশ্চাতে ধায়, 

বিপদ ঘুরিছে অবিরাম ) 
আধুঃপাত দিবারাত, মৃত্যু করে আত্মসাৎ, 

তবু স্থির ভাবি রহে মনে; 

নাহিক ছেতন তায়, না জানি গো বিধি হায়, 

এ সবারে গড়িলে কেমনে ॥ 

8৪ । সস্তোষ। 

বয়মিহ পরিশিষ্ট বহ্ষলৈস্তুং ছুকুলৈঃ 
সম ইহ পরিতুক্টো নির্বিবশেষে! বিশেষঃ 
সতু ভবতি দরিদ্রী বন্য তৃষ্ণ৷ বিশাল 

মনসি চ পরিতুক্টে কোহর্থবাঁন কো দরিদ্রঃ। 



নব রত্-লা। ৩১ 

আমর! বন্ধলধারী, তোমার ছুকুল বেশ, 
উভয়েই তুষ্ট মোরা, তাহে আছে কি বিশেষ ? 

সে জনই দরিদ্র যারে দংশে তৃষ্ণা কালফণী, 

সস্তোষ থাকিলে চিতে কে দরিদ্র কে বাধনী? 

8 8৫ | 4 ও নু 

সর্ববাঃ সম্পত্তযস্তস্ত সম্তষ্টং যস্ত মানসং 

উপানদগ,ঢপাদস্ত ননু চন্মীবৃতেব ভূঃ | 

সব ধন মিলে তায় সন্তষ্ট যাহার চিত, 
পাছুক! পরিলে পায়ে ভূমি ঠেকে চন্ম্মাবৃত। 

৪৬। শতং দদ্যান্নবিবদেহ। 

শতং দদ্যান্ন বিবদেদিতি বিজ্ঞন্য সম্মতং 

বিনাহেতুমপি দ্বন্দমিতি মুখস্য লক্ষণং। 

শত ছাড়ি দেয় বিজ্ঞবিবাদ ভঞ্জনে, 

মুর্খ যে সে বিবাঁদে তৎপর অকারণে । 

৪৭। পরোপকার। 

স্বস্থখনিরভিলাঁষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ 
প্রতিদিনমথব! তে স্ৃষ্টিরেবন্থিধৈব, 
অনুভবতি হি মৃদ্ধ। পাদপস্তীব্রমুষ্ঙং 
শমঘতি পরিতাপং ছায়য়া। নংশ্রিতানাং। 



৩২ নব রব্রমাল। | 

আন্মস্থাথে উদাসীন, পরছে অশ্রু বিসঞ্জন, 

শর্ট! বুঝি এই ভাবে তোমা সবে করিলা স্জন, 

শিরোপরি খরতাপ অকাঁভরে সহে তরুবর, 

ছায়া দানে আশ্রিতের পরিতাপ হরে নিরন্তর । 

শকুস্তল। 

৪৮1 স্বার্থপর | 

তে তে সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকা? স্বার্থ, পরিত্যজ্য যে, 
সামান্যাস্ত পরার্থমুদ্যমভূতঃ স্বার্থাবিরোধেন যে, 

তেহ্মী মাঁনুষরাক্ষসাঃ পরহিতং স্বার্থায় বিদ্ন্তি যে 
যে তু স্বস্তি নিরর্ঘকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে। 

সেই সাধু, স্বার্থতা।মী পবহিতব্রত ঃ 
স্বার্থ অবিরোধে যারা পরভিতে রত 

তারা ত মধ্যম । নব-রাক্ষস.তাহারা 

স্বার্থ হেতু পরহিভ-খন্ শাহী বারা; 

কি বলিব নাহি জানি তাদের যে রীত, 

নিরর্থক সাধে যারা পরের অহিত । 

৪৯। উত্তম মধ্যম অধম । 

প্রারভ্যতে ন খলু-বিদ্রভয়েন নীচৈঃ 
প্রারভ্য বিদ্ববিহত। বিরমন্তি মধ্যাঁঃ 

বিছ্বৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ 
প্রারদ্ধমুরভমজনা ন পরিত্যজন্তি। 



নব রত্বমাল | ৩৩ 

বিদ্বতয়ে অধমের কা্ধ্যারস্তে না হয় প্রবৃত্তি, 

আরস্ত করিয় কার্ষ্য বিশ্ব পেয়ে তা হতে নিবৃত্তি,_ 

মধ্যমের রীতি এই । বি্ব পরে বিদ্ব যত বাঁড়ে 
যে কাঁজ লয়েছে হাঁতে উত্তমের। কভু নাহি ছাড়ে। 

৫০। বন্থধৈব কুটুন্বকং। 

অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণন! লঘূচেতসাং 

উদ্ারচরিতানাং তু বন্থধৈব কুটুম্বকং। 
এই নিজ এই পর ভেদাতেদ গণে লঘু প্রাণ, 
উদ্দার-চরিত সেই, বস্থধা কুটুম্ব যার জ্ঞান। 

৫১। মাতৃবৎ পরদারেষু। 

মাতৃবৎ পরদারেষু পরন্ত্রব্েযু লোগ্ুবৎ, 
আত্মবৎ সর্ববভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। 

পর দারে মাতৃসম দেখে বেই জম, 
পরের সামগ্রী দেখে লোষ্ট্রের মতন, 

* সকল মনুষ্য দেখে আপনার সম, 

তাহার দেখাই দেখাতারে করি নম। 

পদ্য ব্রাহ্মধর্ম। 

₹ যখৈবাত্বা পরস্তদ্বৎ | 

যৈধাত! পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা 
স্বখ হুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথ পরে। 



৩৪ নব রত্বমালা । 

আপনার সমান;দেখিবে অন্তেতযে চাহে কল্যাণ, 

সুখ ছংখ, ধরা মাঝে, আস্মপর উভয়ে সমান । 

৫২1 ভবলীলা । 

ক্ষণং বালোভূত্বা ক্ষণমপি যুব কাঁমরসিকঃ 

ক্ষণং বিভেহীনঃ ক্ষণমপি সম্পূর্ণ বিভবঃ 
জরাজীর্ণেরনর্নটইব বলীমণ্ডিততনুঃ 
নরঃ সংসারান্তে বিশতি যমধানীযবনিকাং । 

প্রথমে বালক খেলা, ক্ষণপরে প্রবেশি যৌবন 
প্রেমরসে রসি+ যুব! পাতি লয় সংসাঁর-বন্ধন ১ 

বিত্ত কতু শৃন্তাকার, পুরণ ভাণ্ডার কতু গেহ, 

জরা-জীর্ণশীর্ণ শেষে নট সম বলি চিত্র দেহ; 
সাধিয়। সংসারধাত্রা নর চলে ধমের সদন, 

ফুরাল ভবের খেল--যবনিক! হইল পতন । 

৫৩। ব্যান্্রীব তিষ্ঠতি জরা। 

ব্যাস্্রীবতিষ্ঠতি জর! পরিতর্জয়ন্তী 
রোগাশ্চ শত্রবইব প্রহরুত্তি দেহে, 
আয়ুঃ পরিঅবতি ভিন্নঘটাদিবাস্তে। 
লোকস্তথাপ্যহিতমাচরতীতি চিন্রং। 
মানুষ ধরিতে জরা৷ বসি অন্ক্ষণ 

বাঘিনীর মত করে তর্জন গর্জন 



নব রত্বমালা। ৩৫ 

অরি সম রোগ শোক রহে প্রতীক্ষায়, 

কখন্ কাহারে ধরে, কে আছে কোথায়। 

ভাঙ্গ৷ ঘটে জল যেন পরমায়ু ক্ষরে, 

আশ্চর্য যে লোকে তবু অহিত আচরে ! 

৫৪1 জীবন-সংগ্রাম। 

ভেকে। ধাঁবতি তং চ ধাঁবতি ফণী সর্পং শিখী ধাবতি 
ব্যাধো ধাবতি কেকিনং বিধিবশাদব্যাক্রোহপি তং 

ধাবতি 
স্বস্বাহারবিহারস'ধনবিধো সর্ধেজনা ব্যাকুলাঃ 
কালস্তিষ্ঠতি পুষ্ঠতঃ কচধরঃ কেনাপি ন দৃশ্যতে। 

ডেক ধার তার পিছে ধায় বিষধর, ্ 

ময়ূর তাড়ায় সাপে, ব্যাধ শিখীবর, 
বিখিবশে ধায় ব্যান্ব ব্যাধের পশ্চাৎ-- 

জীবন-সংগ্রাম ঘোর চলে দিবারাত। 

পৃষ্ঠেতে ধরিয়া কেশ কাল দাড়া ইয়া, 

দেখিতে না পায় কেহ কোথা লুকাইয়া। 

৫৫। সর্ব গতাঃ। 

বয়ং যেভ্যোজাতাশ্চিরপরিগতা এব খলু তে, 

সম] যেষ৷ বৃদ্ধাঃ স্মৃতিবিযয়তাং তেইপি গমিতাঃ 

ইদ্রানীমেতেম্মঃ প্রতিদিবসমাপন্নপতন! 
গতা তুল্যাবস্থাং সিকতিলনদীতীরতরুভিঃ। 
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আমাদের জন্মদাতা পিতা মাতা নাই ধরাতলে, 
তাদের সমান বুদ্ধ তারাও গেলেন কোথ। চলে ? 

আশঙ্কায় আমাদেবে। নিক়্ত কাটিছে দিন রাত, 
ৰালু-তট-তরু সম গণিতেছি আসন্ন নিপাত । 

৫৬। কন্মফল। 

আকাশমুৎ্পততু গচ্ছতু বা দিগন্ত 
অন্তোনিধিং বিশতু, তিষ্ঠতু ব। যথেষ্টং, 
জন্মান্তরা্িিত-শুভাশুভকৃন্নরাণাং 

ছাযেব ন ত্যজতি কনম্মফলানুবন্ধ2 | 

- আকাশে উড়ক আর দিগন্তেই যাক্, 

সাগরে পশুক্ কিন্ব। যেথ৷ খুসি থাক্» 

পূর্ব জনমের যত কম্মফল আছে 

ছায়াসম মানুষের ফিরে পাছে পাছে। 

৫৭। ভূত-সমাগম । 

.যথ। কান্ঠং চ কাষ্ঠং চ লমেয়াতাং মহোদধোঁ 
জমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বদ ভূতসমাগমঃ। 

যথা হি পথিকঃ কশ্চিৎ ছাঁয়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি, 
বিশ্রম্য চ পুনর্গচ্ছেৎ তদ্দ্ ভূতসমাগম ॥ 

কানে কাষ্ঠে ঠেকাঠেকি সমুদ্রে ষেমন 

জীবে জীবে দেখাদেখি সংসারে তেমন ; 
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ক্ষণমাত্র এ মিলন দৈব ঘটনায়, 
জাবার কালের শোতে কে কোথা পালায়। 

যেমন পথিকগণ এক তরুতলে 

ক্ষণেক বিশ্রাম করি পুনরায় চলে, 

তেমনি জানিবে এই ভবের ভিতরে 
পরম্পর দেখা গুন! ক্ষণেকের তরে। 

নান৷ পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে, 
প্রভাত হইলে তার! দশদিকে করে গমন, 

তেমনি জানিবে নব, অমাত্য বন্ধুবান্ধব, 

সময়ে পালাবে'তারা কে করে বারণ। 

ব্রক্মদঙ্গীত। 

৫৮। কাল। 

আয়ুর্নশ্তি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতিক্ষয়ং যৌবনং 
প্রত্যাধান্তি গতাঃ পুন নঁ দ্িবসাঃ কালে জগন্ক্ষকঃ। 
কালঃ পচতি ভূতানি কালঃ পংহরতে প্রজাঃ 

কালঃ স্বপ্তেষু জাগর্তি কালে! হি ভুরতিন্রমঃ | 

কালঃ সমধিষমকরঃ পরিভবসমানকারকঃ কালঃ 

কালঃ করোতি পুরুষং দাতারং যাচিতারং চ। 

গ্রাসে কাল পরমাযু জীবন যৌৰন পনর, 
দিন গেলে নাহি ফেরে সর্বভুক্ কালের উদরে। 

কাল জীবে করে পাক, কালে করে জীবের সংহার, 

স্থপ্ত মাঝে জাগে কাল, অতিক্রমে তারে সাধ্য কার? 
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এ ভবে সম বিষম কালের বিধান, 

কারো গতি অবনতি, কেহ পায় মান, 

কেহ দাতা, কারো হাতে ভিক্ষুকের থলি, 

বাধে সর্বচরাচর কালের শিকলি। 

৫৯। অপ্রিয় পথ্য । 

প্রিয়োভবতি দানেন প্রিয়বাদেন চাঁপরঃ 

অপ্রিয়্য চ পথ্যস্ত বক্তা শ্রোতা চ ছুর্লভঃ | 

প্রিক্ন হয় অর্থ দিয়ে, প্রিয় হয় প্রিয় আলাপিয়ে, 

অপ্রিক্প হিতের হায়, কেহ নাই কহিএ শুনি এ। 

পছ্ঘে ত্রাঙ্গধন্ম | 

৬০। উদয়াস্ত। 

যাত্যেকতো'ইস্তশিখরং পতিরোষধীনাং 
আবিষ্কতারুণপুরঃনর একতোহ্র্কঃ 
তেজোদয়ন্য যুগপদ্ব মনোদয়াভ্যাং 

লোকে। নিয়ম্যতইবাত্মদশান্তরেফু। 

একদিকে ম্লীনকাস্তি শশধর চলে অস্তাচলে, 

অরুণ-পারথি সহ দিনকর অন্যত্র উজলে, 

রবি শশী উদয়াস্ত--সমকালে এ চিত্র নেহারি, 

স্ব স্ব দ্রশান্তরে রহে ধৈরজ ধরিয়া নরনারী। 
শকুত্তলা। 
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৬১। স্থখ হুঃখ। 

নন্বাত্ীনং বহু বিগণয়ন্নাআ্মনৈবাবলম্মে, 
তৎ কল্যাণি ত্বমপি নিতরাং মা গমঃ কাতিরত্বং 

কস্যাত্যন্তং স্থখমুপনতং ছুঃখমেকাস্ততো। ব৷ 

নীচৈর্গচ্ছত্যপরি চ দশ। চক্রনেমিক্রমেণ | 

আপনি জীবন ধরি আপনায় করিয়! নির্ভর, 

তুমিও কল্যাণি, শোকে হয়ো না গো নিতান্ত কাতর-_ 

কেহ ব1 অত্যন্ত সুখী, কেহ হুঃখে একাস্ত অধীর, 

কভু উচ্চে কভু নীচে,,দশাচক্র নাহি বহে স্থির । 
মেঘদূত। 

নি এ নু 

স্বখছুঞখং হি পুরুষঃ পর্যায়েনোপসেবতে 

স্বখমাপতিতং সেবেৎ হুঃখমাঁপতিতং বহে 
ন নিত্যং লভতে ছুঃখং ন নিত্যং লভতে স্থখং 
শরীরমেবায়তনং ছুঃখস্য চ স্থখস্য চ। 

ঝালচক্রে স্থখ ছুঃখ ঘুরে দিবারাতি, 
স্থথে গবে ক্রোড় পাতি, ছ:খে বুক পাতি। 

আসে যায় সুখ হঃখ নাহি রহে স্থির, 
ছুয়েরই বিহার-ভূমি মানব শরীর 

দে বাঃ পরত 
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স্বখং বা যদি ব! ছঃখং প্রিয়ং ব। যদি ব। হপ্রিয়ং 

প্রাপ্তং প্রাপ্তযুপা'পীত হৃদয়েনাপরাজিতা 

প্রিষেনাতিভূশং হৃষ্যেদপ্রিয়ে ন চ সংস্বরেৎ 

নমুহ্যেদর্থকৃচ্ছে যু ন চ ধন্মং পরিত্যজেৎ । 

শথ বাহোক্, ছখ বা হোক 

প্রিয় বা অপ্রিয়, 

অপরাজিত চিত্তে সব 

বরণ করি নিয়ো | 

অতি হ্বষ্ট হইবে ন! প্রিক-সমাগমে 

অপ্রিক্ে হবে না শ্রান ব্যথিয়! মরমে ; 

করিবে ন! হা-হুতাঁশ হলে অঘটন, 

ধর্ম ত্যজিবে না কতু থাকিতে জীবন । 

৬২। মুনির লক্ষণ। 

মৌনান্নস মুনির্ভবতি নারণ্যবসনান্মুনিঃ' 
স্বলক্ষণং তু যে বেদ স মুনিশ্রেষ্ঠ উচ্যতে। 

মৌনে মুনি না হয়, 

৷ না হয় মুনি জটাজ্ুট ভারে ) 
আপনারে পছানে যে বিলক্ষণ, 

মুনি বলি তারে। 

পদ্যে ব্রাহ্মধর্। 
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৬৩। সব্বং পরবশং ছুঃখং ॥ 

সর্ববং পরবশং ছুঃখং সর্ববমাত্ববশং হ্থখং 

এতদিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং স্থখছুঃথযে।2 | 

আত্মবশ সবই সখ 
পরবশ ছুঃখ অবিরাম, 

স্থথ ছঃখ কারে বলে 

ছুকথায় বলিয়। দিলাম। 

৬৪। শ্রেয় প্রেয়ু। 

শ্রেযশ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্য মেত- 

স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ 
তষোঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি 

হীয়তে হর্ধাদঘউ প্রেয়ে! বৃধীতে। 

শ্রের আর প্রেয় ফিরে মনুষ্য মাঝারে, 

ধীর ব্াক্তি উভক্বের প্রভেদ বিচারে ? 

শ্রেয় ষে গ্রহণ করে বিপভ্ভি খড়ায়, 

প্রে় যে বরণ করে সর্বস্ব হারায় । 
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৬৫। অক্রোধে জিনিবে ক্রোধ । 

অক্রোধেন জয়ে ক্রোধং অসাধুং সাঁধুনা জয়ে€ 

জয়ে কদর্যং দাঁনেন, সত্যেনানৃতভাধিণং | 
[ অকোধেন জিমে কোধং অসাদুং সাধুনা জিনে 

জিনে কদ(রয়ং দানেন, সচ্চেন অিকবাদিনং |] 

ধন্মপদ। 

অক্রোধে জিনিবে ক্রোধ 

অসাধুতা সাধু আচরণে 

অসত্য জিনিবে সভ্যে 

কদধ্যে করিবে বশ- ধনে । 

পদ্যে ব্রাহ্মধন্ম । 

৬৬। এসেছিলে একেল৷ এক যাইবে। 

একঃ প্রজ্ায়তে জন্তরেক এব গ্রলীয়তে 

একো হনুভূংক্তে স্বকুতং একএবতু দুক্ধতং। 

একাই জনমে নর, একা হয় মুত, 

'ধকাই সুকৃত ভূপ্রে একাই দুষ্কৃত। 

। ৬৭1 ছুকুল নষ্ট। 

যে! প্রবাঁণ পরিত্যজ্য অঞ্রবাণি নিষেবতে 

প্রবাণি তস্য নশ্যন্তি অঞ্রবং নষ্টমেব চ। 
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নিশ্চিত ছাড়িয়ে যেই অনিশ্চিতে বায়, 
এ কুল ও কূল সেই ছুকুল হারায়। 

৬৮। নিশ্চিত অনিশ্চিত। 

করম্যুর্দকং ত্যক্তা ঘনস্থমভিত্বাঞ্থতি 
সিদ্ধমন্নং পরিত্যজ্য ভিক্ষামটতি দুর্জনঃ | 

ছাড়িয়ে হাতের জল, জলদেবে ডাকে জল জ।শে, 

সিদ্ধ অন্ন ছাড়ি মূঢ় লোতে ফেরে তিক্ষাঙ্্ের গ্রাসে। 

৬৯। অজরামরবৎ প্রাজ্ছে। | 

অজরামরবৎ প্রাজ্জে। বিদ্যামর্থং ৮ চিন্তয়েৎ 
গৃহীতইব কেশেযু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ। 

অজর অমর জান করি আপনারে 

বিজ্ঞজন বিদ্যা অর্থ চিন্তিবে সংসারে ; 

মৃত্যু আদি যেন কেশ করিছে কর্ষণ, 

ইহা ভাবি করিবে সে ধর্ম আচরণ | 

৭০। দৃূরদৃষ্টি। 

প্রথমে নাজিত। বিদ্যা দ্বিতীয়ে নাজিতং ধনং 
তৃতীয়ে ন তপস্তপ্তং চতুর্থে কিং করিষ্যনি। 

প্রথম বয়সে বিদ্যা, দ্বিতীয় না৷ ধন উপার্জিলে 

তৃতীয়ে না তপোধন্ধ, চতুর্ঘের কি গতি ভাৰিলে। 
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৭১। ইহকাল পরকাল । 

পূর্ববং বয়সি তৎকুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ স্থুখং নয়েৎ 
যাবজ্জীবেন তৎকুর্ধযাৎ যেনামুন্ত্র হখং নয়েৎ। 
নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং 

কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভূতকো! বথ। ॥ 

তেমতি করিবে কাজ যৌবনের হইতে উন্মেষ 
স্থখে যাতে কাটাইতে পার কাল শুরু হলে কেশ, 

করিবে তেমনি কাজ সমস্ত জীবন অবসান, 

স্থথী হতে পার ষাতে পরলোকে করিয়া প্রয়ান ; 
ইচ্ছিবে না মৃত্যু কভূ, ইচ্ছিবে না পরমাধু ভোগ, 

প্রতীক্ষা করিবে কাল, ভৃত্য যথা প্রভুর নিয়োগ । 

পদ্যে ব্রান্মধর্ম॥ 

৭২। বাগ্ভূষণং ভূষণং। 

কেয়ুরা ন বিভূষ্য়ন্তি পুরুষং হার! ন চক্দ্রোস্বলা । 
নস্ানং ন বিলেপনং ন কুস্থমং নালঙ্কৃত। মুর্ধজা: 
বাণ্যেকং সমলক্করোতি পুরুষং য। সংস্কৃত। ধাধ্যতে 
ক্ষীয়ন্তে খলু ভূষণং হি সততং বাগ্ভূষণং ভূষণং। 

বৃথ। স্নান বিলেপন, মিছ! সব ফুলের বাহার, 

কেয়ুর ভূষণ নহে, চন্ত্রহার নহে অলঙ্কার, 
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মধুর সংস্কৃত বাণী কে যার ধন্য সেই জন, 
নগণ্য ভূষণ অন্য, বাগ্ভূষণ যথার্থ ভূষণ 

৭৩। প্রিয়বাক্য। 

প্রিয়বাক্য প্রদাঁনেন সর্ব্বে তুষ্যন্তি জন্তবঃ 
তন্মাৎ তদেব বক্তব্যং বচনে কা দরিদ্রেতা | 

নূমধুর প্রিয়বাক্য কহ সর্বক্ষণ, 
সুমিষ্ট বচনে তুষ্ট হয় সর্ব জন, 

মিষ্ট কথা কহিতে ত কষ্ট কিছু নাই, 
বাক্যব্যয়ে কৃপণতা তবে কেন ভাই ! 

৭৪ | বচনং বালকাদপি। 

যুক্তি যুক্তমুপাদেয়ং বচনং বাঁলকাদপি 
বিছুষাঁপি সদ। গ্রাহ্যং বৃদ্ধাদপি ন ছুর্ববচঃ ! 

বালকের বাক্য যদি যুক্তিযুক্ত হয় 

পণ্ডিতেরও গ্রাহ্য তাহ! জানিবে নিশ্চয় ॥ 

বৃদ্ধ মুখে শোন যায় যদ্দি হূর্বচন, 

তাহাও অগ্রাহ্য বলি করিবে বর্জন । 

৭৫ সত্যং ব্রয়াৎ প্রিষং জয়াৎ। 

সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিষং ব্রয়ান ব্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং 

প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রয়াদেষ ধর্্মঃ সনাতনঃ। 



৪৬ নব রত্বমালা | 

সত্য কবে প্রিয় কবে, 

নাহি কবে অপ্রিয় যে সত্য । 

প্রির মিথ্যা না৷ কহিবে-_সার এই ধর্মের তত্ব। 

পদ্যে বাহ্গবর্ম। 

৭৬| সজ্জন-বচন। 

উদ্যতি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভ1গে 
বিকসতি যদি পদ্মং পর্বতানাং শিখাগ্রে 
প্রচল(ি যদি মেরুঃ শাততাং যতি বহিঃ 

ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ । 

উঠে যদি ভান্ু পশ্চিম দিকে, 

পদ্ম বিকাশে গিরিশিরে, 

মেরু যদি নড়ে, জুড়ায় বহি, 

সাধুর বচন নাহি ফিরে। 

৭৭। শিলায় লিখন, জলের লিখন। 

সন্তিস্ত লীলয়া প্রোক্তং শিলালিখিতমক্ষরং 

অসাভঃ শপথেন।পি জলে লিখিতমক্ষরং | 

সতের বচন লালায় কথিত 

শিলার খোদিত যেন সে, 

অসতের কথ শপথ-জড়িত 

জলের লিখন জেনে। মে। 
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৭৮। অনুষ্ঠান। 
অনুষ্ঠিতং তু য দেবৈ খষিভির্ষদনু্ঠিতং 
নানুষ্টেয়ো মনুষ্যৈস্তৎ তছুক্তং কর্ম আচরেৎ। 

অনুষ্ঠান করে যাহা মুনি পি আদি দেবগণ, 

অন. নহে তাহা, পাঁলনীপ তাদের বচন । 

৭৯। উপদেশের বেলায় সবাই পণ্ডিত । 

পরোপদেশ পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং স্থকরং নৃণ1ং। 
ধর্মে স্বীয়মনুষ্ঠানং কস্য চিৎ স্থমহাত্মনঃ 
পরোপদেশসময়ে জনা? সর্ব্বেপি পণ্ডিতাঃ 
তদনুষ্ঠাননময়ে মুনয়োহপি ন পণ্ডিতাঃ | 

পর উপদেশ কালে পাগ্ডিত্য যে সবাই ফলায়, 

মুনিজন ও পিছু হটে, মরি হায়! কাজের বেলায় । 

৮০। কথ! ও কাজ। 

গর্জতি শরদি ন বর্ষতি বর্ষতি বর্ধাজ নিঃস্বনো মেঘঃ 

নীচে! বদতি ন কুরুতে ন বদতি স্জনঃ করোত্যেব। 
শবতে গন সার না করে বর্ষণ, 

বর্ষায় বরষে ঘন যদিও নি£স্বন, 

মুখেই মুখর নীচ, কাজে কিছু নয়, 

মুখে নহে কাজে করে সুজন যেহয়। 
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৮১। মনোবাক্ কন্ম। 

যথ। চিত্তে তথা বাঁচি যথ। বাচি তথ! জিয়া । 

চিন্তে বাচি ক্রিয়ায়াংচ সাধুনামেকন্ধ পত1। 
মনস্যেকং বচস্যেকং কম্মণ্যেকং মহাত্মনাং 

মনস্যন্যদ্ বচস্যন্যৎ কাধ্যমন্যদ্ ছুরাত্মনাং | 
চিত্ত যথা! বাক্য তথা; যথা বাক্য তথা ক্তিম্না, 

মনোবাক্ কার্যে সদা সাধু হন একহিয়।। 

মনে এক, বাক্যে এক, কন্মে এক, মাহাতআ্মা লক্ষণ, 

মনে আর, বাক্যে আর, কাজে আর যায় সে ছৃজন। 

£ছরাত্মাত্র মনে এক, মুখে বলে আর, 

কাজে তার বিপরীত দেখিবে আবার, 

মাহাত্মার মনে যাহা, বচনেও তাই, 

কাজেও দেখিবে তাহ। ভিন্ন ভাব নাই 1) 

৮২। কন্মোছ্যম । 

গত শোৌঁকো। ন কর্তৃব্যো। ভবিষ্যংনৈব চিন্তয়ে 

বর্তমানেষু কার্যেষু বর্তয়ন্তি বিচক্ষণ? | 
গতান্থশোচন। ছাঁড়, ছাড় বৃথা ভবিষ্য চিন্তন, 

বর্তমান কার্যে সদ! উঠে পড়ে রহে বিচক্ষণ। 

৮৩। বিচার পুর্ৰক উত্তর দান। 
প্রবিচাধ্যোত্তরং দেয়ং সহসা! ন বদেৎ কচি 

শত্রোরপি গুণাগ্রান্হা। দে।যাস্তাজ্য। গুরোরপি। 
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উত্তর করিবে অগ্রে বিচার করিয়া, 

কহিবে সকল কথা! বুঝিয়। সুবিয়া, 

শত্রতেও ভালগুণ থাকিলে লইবে, 

গুরুতে ও দোব যাঁদ থাকে, তং” ত্যজিবে। 

৮৪। শুভং ব্রয়াৎ। 

শুভং ব্রয়াৎ শুভং ধ্যায়েৎ শুভমিচ্ছেচ্চ শাশ্বতং 

জন্ত,নামুপকারাব কুধ্যাদ্দেহাদিচালনং । 

শুভ বাক্য, ুভ ইচ্ছা, শুভ ধ্যান ধর অহরহ, 
দেহাদি সমস্ত কার্যে লোক উপকারে সদ! রহ। 

৮৫ | তৃণং ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গ | 

তৃণং ব্রক্মবিদঃ ন্বর্গস্তণং শুরস্য জীবিতং 
জিতাক্ষপ্য তৃণং নারী, নিম্পৃহস্য তৃণং জগৎ। 

ব্রহ্মজ্ঞের স্বর্গ তৃণ, বীরের জীবন তৃণবৎ্, 

সংযমীর নারী তৃণ, নিস্পৃহের ভৃণ এজগৎ্। 

৮৬। পুরুষকার 

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্গমী- 
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষ বদন্তি। 
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্বশক্ত্য। 
যত্ে কৃতে যদ্দি ন সিদ্ধতি কোহত্র দোধঃ ॥ 
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উদ্যোগী পুরুষ সিংহ, তারি পরে নি 
কমলা সদয় 

দৈবে করিবেন দান, এ অলস বাণী 
কাপুরষে কয় ) 

*দৈবেরে হানিয়া কর পৌরুষ আশ্রয় 
আপন শক্তিতে--- 

যত্র করি সিদ্ধি যদি তবু নাঁহি হয়, 

দেষ নাহি হথে। 

৮৭ । পৌরুষ | 

(১) বিজেতব্যা লঙ্ক। চরণতরণীঘ। জলনিধিঃ 

বিপক্ষঃ পৌলস্ত্যে। রণভূবি সহায়াশ্চ কপয়ঃ 
তথাপ্যেকে। রামঃ সকলমজয়ৎ রাক্ষপকুলং 

ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সত্ব বনতি মহৃতীং নৌপকরণে । 

(২) বিপক্ষঃ শ্রীকণ্টে জড়তন্ুরমাত্য? শশধরে। 
বসন্তঃ সামন্তঃ কুস্থমমিষবঃ সৈশ্যমবলা, 

তথাপি ব্রেলৌক্যং জয়তি মদনে। দেহরহিতঃ 
ক্রিয়াসদ্ধিঃ সন্ত্বে বনতি মহতাং নেপকরণে। 

১। লঙ্কাজদ্ন করি পণ, মহাঁসিন্থ করিয়া! লজ্ঘণ, 

সহায় বানর নৈনা, ভীষণ রাবণ সনে রণ, 

এক] শুধু রান্চন্ত্র সমস্ত রাক্ষসকুল নশে, 

কার্ধাসিছি মহত-পোক্টবে, উপকরণে কি আসে? 
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২। বিপক্ষ শর যার, জড়তন্তু বন্ধু শশধব, 

বসন্ত সামন্ত আর সম্বকোমল যার ফুলশর, 

অব্ল বদি ও সেনা, ত্রিভুবনে মর্দনের জয়,_- 

কাধ্যপসিদ্ধি মহত-পৌরুষে, উপকরণে কি হয়? 

৮৮ | পুরুষ লক্ষণ | 

পাত্রে ত্যাগী গুণে রাগী সন্িভাগী চ বন্ধুষু 
শ্ার্ধে বোদ্ধা রণে যোদ্ধা পুরুষ? পঞ্চলন্ষণ5। 

পাত্রে দান, গুণে অনুরাগ, 

বন্ধু মাঝে বিষধর বিভাগ, 

শ্রাদ্ধে বোদ্ধা রণেঞ্জধাদা বীব - 

পুকঘ লক্ষণ পঞ্চ, জেনো স্থির । 

৮৯1 ভূষণ । 

করে শ্রাঘ্যস্তযাগঃ শিরসি গুরুপদে প্রণমিতা 

মুখে সত্য। বাণী, বিজয়ভূজযো বাঁধ্যমতুলং 
হৃদ স্বেচ্ছারভিঃ শ্রসতমধিগতং ₹ আবণযোঃ 

বিনাপ্যৈশধ্্যেন প্রকৃতিমহতাঁং মণ্ডনমিদং | 

হাতে শ্লাঘ্য দান, মাথে গুরুর পুন, 
মুখে সত্যবাণী, ভূজে বীর্য অতুলন, 

হদে স্বাধানত।, কাণে শাস্ত্রের বচন, 

এশ্বর্ম্য বিনা ইহা মহতে ভূষণ । 
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৯০। ব্রিলোক বিজযী। 

কান্তাঁকটাক্ষবিশিখ। ন খনন্তি যস্য 

চিভতং, ন নির্দহতি কোপকৃশান্ুতাপ? 

কর্ন্তি ভূরিবিষয়াশ্চ ন লোৌভপাশা 

লোকত্রয়ং জয়তি কৃৎন্নমিদং সবীরঃ। 

কামিনী কটাক্ষ বাণে নহে যে আহত, 

ক্রোধানলে নাহি জলে, প্রশান্ত সংযত, 

লোভপাঁশ পরিহরে, ধন্মে মতিস্থির, 

_ব্রিলৌক বিজয়ী সেক্কীধন্য মহাবীর ! 

৯১। বিপদি ধৈধ্যং | 

বিপদ ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা 
সদসি বাকৃপটুতা যুধি বিক্রমঃ 
যশসি চাঁভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ 
প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি মহাতআ্মনাং ॥ 

বিপদে বৈর্ধ্য, ক্ষম। তেমতি সম্পদে, 

সভাতলে বাগ্মিতা, বিক্রম রণমদে, 

যশোলাভে অভিরুচি, শান্ত্রেতে রমণ, 

মহাস্বার স্বাভাবিক এসব লক্ষণ । 
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৯২। বদনং প্রসাদসদনং | 

বদনং প্রসাদ মদনং হুদয়ং সদয়ং স্ধাময়ো বাচঃ 

করণং পরোপকরণং যেষাং কেষাং ন তে বন্দ্যা2। 

হৃদয়ে করুণ! ধীরসঞমাধুরী বচনে, 

অপূর্ব প্রনন্ন ভাব বিরাজে বদনে, 

মন প্রাণ পরহিত্েনিযুক্ত সদাই, 
সেই মহাকআ্সীর পূজা কে না করে ভাই ? 

৯৩। বরং মৌনং কার্য্যং | 

বরং মৌনং কার্ধ্যং ন চ বচনমুক্তং যদনৃতং 
বরং ক্রেব্যং পুংলাং ন চ পরকলত্রাভিগ্নমনং 
বরং ভৈক্ষ্যাশিত্বং ন চ পরধনাস্বাদিতস্থখং 
ৰরং প্রাণত্যাগে। ন চ পিশুনবাদেদভিরতিঃ 

মৌন ভাল তবু নহে অনৃত বচন, 

ক্রৈব্য ভাল, নহে তবু পরস্ত্রীগমন, 

ভিক্ষা ভাল, পরধন নহে আস্বাদন, 

মৃত্যু ভাল, তবু নহে মুখে ছূর্বচন। 

৯৪ উদ্যোগং পুরুষ-লক্ষণং | 

সণলক্ষণং বেগে। ম্তং মাতঙ্গলক্ষণং 

্ষ্যশ্বং নাধ্যা উদ্যোগং পুরুষলক্ষণং 
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অআ?শ্বর লক্ষণ বেগ, মন্ততায় লক্ষিত বারণ, 

চতুরতা রমণীর, উদ্যোগই পুরুষ লক্ষণ। 

৯৫) মহাত্ীর লক্ষণ 1 

আীবনান্তাৎ প্রণয়।? কোপাস্ত ক্ষণভঙ্গুরাঃ 

পরিত্যাগাঁশ্চ নিঃসঙ্গ ভবন্তি হি মহাজন । 

যাবত জীবন কভু টলেক্ক। প্রণয়, 

দেবাৎ হলে 9 ক্রোধ ক্ষণেক না রয়, 

নিফাম হদয়ে সদ। স্বার্থ বিসর্জন, 

মহাআ্সার এ সকল জানিবে লক্ষণ । 

৯৬। মর্ত্যই স্বর্গ | 

পাপেহপ্যপাপঃ পররুষেহভিধন্তে প্রিয়াণি যঃ 
মৈত্রীন্রবান্তকরণস্তস্য স্বর্গ ইহেব লভ্যতে । 

শত্রুর প্রতিও ধার মিত্র ব্যবহার, 

নিষ্ঠুর ভাষীর প্রতি প্রিয়বাক্য ধার, 
মৈত্রীগুণে আদ্র সদা ধাহার হৃদয়) 

মত্ত্যই তাহার স্বর্গ নাহিক সংশর | 

৯৭। কীর্তি ধস্য সজীবতি । 

চলচ্চি্ং চলদ্বিন্তং চলজ্জীবনযোৌবনং 

চল*চলমিদং সর্ববং, কীন্তিষস্য সজীবতি & 
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চলচ্চিন্ত, চলঘ্বিত্ত, জীবন যৌবন নহে স্থির, 

চলাচল এ সকল, কীন্তি ধার বাঁচে সেই বীর। 

৯৮ | 4615 10৩ লা0. 10079 15 0152001)£ 

অনন্তপাঁরং কিল শব্দশাস্ত্রং 

স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিদ্বাঃ 

যসারভূতং তছুপাঁমিতব্যং 

হংসে। যঝ। ক্ষীর মিবান্ুমধ্যাৎ । 

শব্দশান্ত্র মহাসিন্থু অসীম হুস্তর, 

অল্পই আঘ্ুধ্য ভবে, বিদ্লও বিস্তর, 

পঙ্ডিতে সবার মার করিয়া মন্থন, 

হংসপসম ণার হতে ক্ষীর বাছি লন। 

৯৯ | অজ্ঞের মতা । 

ঘদ। কিঞ্িজজ্ঞোইহং দ্বিপইব মদান্ধঃ সমভবম্, 
তদ] পসর্ববজ্ঞোশুস্মাত্যভবদপলিপ্তং মে মনঃ | 

যদ। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্ গুরুজননকা শাদধিগতং 
তদ। মুখোহস্মীতি জ্বরইব মদরে। মে ব্যপগতঃ ॥ 

সগজ্ঞানে মদ করীর মতন, 

সব্বনু বলিয়। গর্বপুর্ণ হল মন; 

পেলেম গুক্ুর কাছে উপদেশ'ছটি, 

আপনারে মূর্খ জানি মদদ গেল ছুটি। 
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*৬১০৩ | বিদ্যারত্বং মহাধনং । 

জ্ত(তিভিরবন্ট্যতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে 

দানেন ন ক্ষয়ুং যাঁতি বিদ্যারত্বং মহাধনং। 

জ্ঞীতিগণ নাহি পারে করিতে বণ্টন, 

তস্করেও নাহি পারে করিতে হরণ, 

ক্ষয় নাহি দানে, বাড়ে যত কর দান, 

কি আছে অমূল্য রত্ব বিদ্যার সমান ? 

১০১। শাস্ত্রই লোচন। 

অনেক সংশযুচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শনং 

সর্বন্য লোচনং শাস্ত্র বন্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ। 

মনের সংশয় জাল যে করে হরণ, 

পরোক্ষ বিষয় যানে হয় দরশন, 

সেই শান্তর একমাত্র সবার নয়ন, 

সে নয়ন নাহি বার অন্ধ সেই জন । 

১০২ 1 প্রজ্ঞা বিন। শান্ত । 

যস্য নান্ত স্বয়ং প্রঞ্জা শাস্ত্রং তপ্য করোতি কিং 

লোচনাভ্য।ং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি । 

১ প্রজ্ঞ! নাই যার ঘটে শাস্ত্রে তার কিবা ফল? 

নেত্রহীন নর হাতে দর্পণে কি হবে বনী? 
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২ ধাহার নিজের ঘটে বুদ্ধি নাহি রয়, 

শাস্ত্র উপদেশে তার কি বা ফলোদয় ? 

ছইটি নয়ন হীন হয যেই জন, 
কি ফল তাঁহার কাছে ধরিয়া দর্পণ ? 

$জ? 

১০৩। *জ্ভীন-লব-ছুবিদগ্ধ? 

'অত্ঞঃ সখমারাধ্যঃ জখতরমারাধ্যতে বিশেষজ্্ঞঃ 

জ্ঞানলবছুবিদগ্ধং ব্রন্মাপি নরং ন রঞ্জয়তি। 

অজ্ঞ মাছষেরে গুথে আরাধনা কর, 

গণিতের আরাধনা আরো স্থথতর, 

অন্ন জ্ঞানে বৃথ। গর্বে গর্বিত যে নর, 

সেজনার মন পাওয়া, ব্রহ্মার ও দুর । 

১০৪1 অতিব্যয়। 

ক্রুতৌ। বিবাহে ব্যমনে রিগুক্ষষে, 
যশস্করে কর্মণি মিত্র সংগ্রহে, 
প্রথা নারীবু তখৈব বাঁন্ধবে- 
প্যতিব্যঘে! নাস্তি নরাধিপাউন্থ ॥ 

বিবাহে, বিপদে, যজ্ঞে, শত্রু বিনাশনে, 

কীন্তিকর কার্যে তথ। মিন উপার্জনে, 
প্রিয়ার মনোরগ্রন, বান্ধৰ তারণ, 

এই অষ্টে অতিব্যন্স ন| হয়, রাজন্। 
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১০৫ | দেশ ভরমণ। 

যস্ত সঞ্চরতে দেশান্ ষস্ত সেবেত পণ্ডিতান্ 
তস্য বিস্তারিত। বুদ্ধি স্তলবিন্দুমিবান্তসি । 

দেশে দেশে পর্যযটন, পণ্ডিতের সহ আলাপন, 
বুদ্ধির বিস্তার তাহে তৈলবিন্দু জলেতে যেমন । 

১০৬। পু থিগত বিদ্যা । 

পুস্তকস্থ। তু য। বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং 
কাধ্যকালে সমুৎ্পন্ধে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনং | 

পু'থিগত বিদ্যা, পর হস্তগত ধন, 

কার্য্যকালে নাহি মেলে সে বিস্ক। সে ধন। 

১০৭। না অঙ্গার না ছাই ॥ 

তুষ্টে সতি ন লাভায় রুষ্টে নাশীয় নৈব চ। 
প্রজ্বলিতানি শম্পানি নাঙ্গারায় ন ভম্মনে। 

তুষ্টে নাহি কোন লাত, কষ্টে ক্ষতি নাই, 
প্রজ্জলিত শম্প সে না অঙ্গার না ছাই । 

১০৮। এক হাতে তালি নাহি বাজে । 

যখৈকেন ন হস্তেন তালিক। সংপ্রপদ্যতে 
তথোদ্যমপরিত্যক্তং কন্মণোতৎপাদয়েৎ ফলং। 
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এক হাতে তালি নাহি বাজে, 

যে কাজ উদ্যমহীন, ফলোদ্য় ন! হয় সে কাজে । 

১০৯। মন। 

মনসৈব কৃতং পাপং ন শরীর কৃতং কৃতং 
মনোহি জগতাং কর্তু মনোহি পুরুষঃ স্মৃতঃ | 

মানস পাঁপের মূল, দেহকৃত পাঁপ পাপ নয়, 

মনই জগত কর্তী, মনেরে পুরুষ সবে কর়। 

১১০ | বুদ্ধি্স্য বলং তস্য। 

একং হন্যাদনহন্যাদ্বা শরোমুক্তো ধনুত্মতা,. 

বুদ্ধি, দ্বিমতোৎস্উ। হন্যাদ্ রাষ্ট্ং সরাজকং ॥ 
ধন্র্ধারী একবান করিলে সন্ধান, 
যাক তাহে বড় জোর একের পরাণ, 

বুদ্ধিমান খরশান বুদ্ধি ববে হানে, 

বাজার সহিত রাজ্য মরে সেই বাণে। 

১১১। বুদ্ধির পরিচয় । 

মন্দ্রিণং ভিন্নসন্ধানে ভিষজাং সন্নপাতকে 

কন্মণি ব্জ্যতে প্রজ্ঞ। সুম্থে কোবা ন পাঁগুতঃ ॥ 

বুঝিবে মন্ত্রির বুদ্ধি সঙ্কট-সময়, 

সন্গিপাত বিকারে বৈদ্যের পরিচয়, 
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কার্ধাকালে বুদ্ধিম্ত৷ হয় প্রকাশিত” 
স্স্থত শাস্তির মাঝে কে নহে পণ্ডিত ? 

১১২। নাশ। 

কলহান্তানি হন্্যাণি কুবাঁক্যান্তং চ সৌহ্ৃদং 
কুরাজান্তানি রাজ্যানি কুকন্মান্তং যশোনৃণ।ং॥ 

কলহেতে গৃহ নষ্ট, কুবাক্যে বন্ধৃত। করে গ্রাস, 

কুরাঁজায় রাজ্য নষ্ট, কুকর্ম ঘটায় কীর্তি নাশ 

১১৩। নিগুণস্য হতং রূপং 

নিগুণস্য হতং রূপং ছুঃশীলম্য হতং কুলং 
অসিদ্ধস্য হত বিদ্যা অভোগেন হতং ধনং। 

নিগু ণের হত রূপ, ছুঃশীলের হত কুলমান, 

কুপণের ধন বুথা, ছ্রাচারে বৃথা বিদ্যাদান। 

৯১৪ দৌর্মন্্রান্ুপতি বিনশ্যতি। 

দৌর্সন্রাননপতি বিনশ্যতি যতিঃ সঙ্গাৎ স্ুতোলালনাৎ 
বিপ্রোহনধ্যয়নাৎ্ কুলং কুতনয়।ৎ শীলং খলোপাসনাৎ 
ভ্রীর্মদ্যাদনবেক্ষণাৎ্ কৃষিঃ শেহঃ প্রবাসাশ্রয়াৎ 

মেত্রীচাপ্রণয়াৎ সম্বদ্ধিরনয়াৎ ত্যাঁগাৎ প্রমাদাদ্ধনং ॥ 

কুমন্ত্রে বপের নাশ, সঙ্গদোষে যতীর হুর্গীতি, 

অপন বিপ্রন্, লালনে পুত্রের হয় ক্ষতি, 
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কুপুত্রে কুলের নাশ, শীল নাঁশে হট আরাধন, 

অপ্রণয়ে মেত্রী, ঞ্চদ্ধি অবিনয়ে, অপব্যক়ে ধন । 

১১৫। দৃষ্টিপৃতং ন্যসেৎ পাদং। 

দৃষ্টিপৃতং ন্যসেৎ পাঁদং বস্ত্রপৃতং জলং পিবেছ 
শাস্ত্রপুতং বেদ বাক্যং মনঃপুতং সমাচরেৎ । 

ফেলিবে চরণ পথে নয়ন মেলিয়া, 

পিবে জল নিরমল বসনে ছাকিয়া, 

মুখে সদ! শাস্ত্রপুত বলিবে বচল, 

করিবেক মনঃ পুত কাধ্য আচরণ। 

১৯১৬। ত্বভাব হ্রন্দর । 

স্বভাব স্ন্দরং ঘস্ত ন' সংস্কারমপেক্ষতে 

মুক্তারত্দ্য শাণাস্ত্রর্ষণং নোপদুজ্যতে। 

স্বভাব সুন্দর বস্তু না চাছে সংস্কার, 

মুকুতা পারে কি কতু শাণাস্ত্রের ধার? 

১৭। লন্নীর যাওয়৷! আসা । 

সমাধাঁতি যদ লক্ষ্মী এারিকেলফলাম্ম [বৎ 

বিনির্ধাতি ঘদ। লক্ষ্মী গঁজভুক্তক(পিথবৎ । 

নারিকেল জল সম লক্ষ্মী দেখ! দেন, 

গজভূক্ত কপিখবৎ হন অন্তধান। 
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ঝং গাঁ মং 

যখন আসেন লক্ষ্মী, বুঝে ওঠা ভার, 

নারিকেলে হয় যথা জলের সথ্র, 

যখন ছাড়েন লক্ষ্মী সব শূন্য, হায় ! 
থোলাসার গজতুক্ত কপিথের প্রায়। 

১১৮। বজ্জনীয়। 

বৈদ্যং পানরতৎ নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং 
যুদ্ধে কাপুরুষং হয়ং গতরয়ং মূর্খং পরিব্রাঁজকং 
রাজানং চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিরৃতং দেশং চ সোপদ্রবং 
ভার্ধ্যাং যৌবনগর্ব্বিতাং প্ররতাং মুক্তি শীত্রং বুধাঃ। 

বেদজ্ঞান হীন বিপ্র, নট মূর্খ ঘোর, 

রণ ভীরু যোদ্ধা আর বৈদ্য নেশাখোর, 

সন্্যাসীজি গওমূর্খ, অশ্ব মন্দগতি, 
ছৃ্ট মন্ত্রীবশ সদা যেই নরপতি, 

যৌবন গর্বিত! ভার্য্যা পরজনে রত, 
প্রজার বিদ্রোহে দেশ বিপন্ন সতত, 

বিজ্ঞন অবিলম্বে করিয়া যতন 

এ সকল অমঙ্গল করিবে বর্জন । 

১১৯। জর! পরিহরে রূপ । 

রূপং জর। সর্বস্থখানি তৃষ্ণ। 

খলেষু সেব। পুরুষাভিমানং 



নব রত্বমাল। । ৬৩ 

যা্ঞা। গুরুত্বং গুণমাত্মপুজ। 

চিন্তা বলং হন্ত্যদয়া চ লক্ষমীং | 

জর! পরিহ্র রূপ, তৃষ্গা করে স্থুখ শাস্তি গ্রাস, 

ভর্জন দাসত্ব দোষে পুরুষাভিমান হয় নাশ, 

ভিক্ষান়্ গৌর্ব যায়, আত্ম-পুজ! হরে গুণচয়, 

বন্নাহীনে ছাড়ে লক্ষী, চিন্তা জরে সর্ব বলক্ষয়। 

১২০। মাত্রা সমং নাত্তি | 

মাত্র। মং নাস্তি শরীর পৌষণং 

বিদ্যা সমং নাস্তি শরীর ভূষণং 

ভাষ্য সমং নাস্তি শরীর তোষণং 

চিন্তা সমং নাস্তি শরীর শোষণং। 

মাতার সমান নাই শরীর পোষণ 

বিদ্যার সমান নাই শরীর ভূষণ, 
ভার্যযার সমান নাই শরীর তোষণ, 

চিন্তার সমান নাই শরীর শোধণ। 

১২১। জ্যোতিষং জলদে মিথ্যা । 

জোতিষং জলদে মিথ্যা, মিথ্য। শ্বাসিনি বৈদ্যকং 
যোগে! বহ্বশনে মিথ্যা, মিথ্য! জ্ঞানং চ অদ্যপে। 

জলদের খেল। নিয়ে জ্যোতিষের গণন। নিক্ষল, 

শ্বাসগ্রস্ত রোগী পরে গঁধধের নাহি খাটে বল, 
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যে উদর পরায়ন, মিথ্যা তাঁর ষোগের সাধন, 

নেশাখোঁর যে অভাগা মিথ্যা তার জ্ঞান উপার্জন । 

১২২1 কোহতিভারঃ সমর্থীনাং | 

কোহতিভাঁরঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাং 
কোবিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃপরঃ প্রিয়বাদিনাং। 

বলবানে আছে কিব। বল গুরুভার ? 

ব্যবসাম্ী করে কি গো দুরের বিচার ? 
বিদেশ আছে কি তার বিদ্বান যে নর? 

প্রিক্নবাদী ষেই তার আছে কেব। পর ? 

১২৩। ছোট বড়। 

পরিক্ষীণঃ কশ্চিৎ স্পুহয়তি যবানাং প্রস্যতয়ে 
স পশ্চাৎ সম্পূর্ণেং গণম্মতি ধরিত্রীং তৃণসমাং 
অতশ্চানেকান্ত। গুরুলঘুততার্থেষু ধনিনাং 

অবস্থ। বস্ত,নি প্রথয়তি চ সঙ্কোচয়তি চ। 

নিধন বর্তিয়। যাক পায় ধদি এক মুঠা ধান, 
পরে সে হইলে ধনী ধরা ষেন করে শরাজ্ঞান, 

মানুষের দশা ভেদে কত ভেদ গুরু-লঘুতায়, 

কভু ছোট হয় বড়, কভু বড় ধরে ক্ষুত্র কাঁর়। * 

১২৪। সন্মাত্র | 

পাঁপান্নিবারযতি যোজয়তে হিতায় 

গুহ্যানি গৃহতি গুণান্ প্রকটীকরোতি 
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আপদগতং ন চ জহাতি দদাতি কালে 

জন্মিত্র লক্ষণমিদং প্রবদস্তি লন্তঃ। 

পাপ বারে, সম করে কুশল কামনা, 

লুকায় লুকানে। কথা, গায় গুণপনা।, 

বিপদেও নাহি ছাড়ে, দান কালোচিত, 

হেন ব্যবহার ধার --সেই জেনো মিত । 

১২৫। মিত্ররত্ব। 

মিত্রং প্রীর্তিরসায়নং নঘ্বনয়োরানন্দনং চেতসঃ 

পাত্রং যৎ স্থখছুঃখযে।ঃ সহ"ভবেন্মিত্রেন তদ্ ছুর্লভং 
যে চান্যে স্থহৃদঃ সমৃদ্ধিসময়ে দ্রব্যাভিলাষাকুলাঃ 

তে সর্ব্বে মিলন্তি 'তত্বনিকষগ্রাব! ভূ তেষাং বিপৎ। 

ন্ননের প্রীতি রসায়ন যেই, বয় নন্দন, 

স্থখে সুখী হথে ছুখী, মিত্র হেন ছুল'ভ রতন । 

ধন লোভে বন্ধ রাশি মিলে আসি সম্পদ-আসযে » 

এ নবে পরীক্ষা হয় বিপদের পরশ-পাথরে | 

১২৬। যো যস্য মিত্রং ছি তদ্য দুরং 

: গিরে; কলাপী গগণে পয়োদ।- 

লক্ষান্তরে হকশ্চি জলেষু পদ্মং 

ইন্দুদ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধু- 
ধোষস্য মিত্রং নাহ তস্য দুরং । 
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আকাশে জলদ, গিরিতে ময়ূর, 

জলেতে কমল, রবি কত দুর; 

কুমুদের বধু ইন্দুও গগণে, 
যে বাহার মিত্র দূর নাহি গণে। 

১২৭। স্ট্রী শ্রী স্বরূপ। 
প্রজনার্থং মহাঁভাগাঃ পুজার্াগুহদীপ্তয়ঃ 

স্ত্িয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি ক্লুশ্চন । 

সম্তানের জননী বলিয়া! ভার্ষ্য1 সম্মানের পাত্রী, ॥ 
পুঁজনীয়া, গৃহের বিমল দীপ্তি, মঙ্গলের ধাত্রী 
দেখিলে ঘুচিয়া যাঁয় নয়নের থেদ। 
স্ত্িত্বে আর শ্রিয়ে নাই অন্ুমাত্র ভেদ। 

পদ্যে ব্রাহ্মধন্ম । 

১২৮। স্বামী স্ত্রী। 

যাঁদৃগ্গুণেন ভত্র? স্ত্রী সংযুজ্যেত যথা বিধি 
তাদৃগ্গুণ। সা ভবতি সমুদ্দরেণেব নিন্নগা | 

'যেমন পতির হতে পড়ে নারী, তৈমনি সে হয়, 

সমুদ্রে পড়িলে নদ্দী, হয়ে বায় লবণান্কুময় | 
লি? 

চে 

ক ৪, 1৭ ০37 
৩ পতি প্ঠা 

সন্তৃষ্টো। ভাব্যন। ভর্তা ভত্র্ঁ ভার্ধ্য। তখৈব চ 

ষম্মিন্নেব গৃহে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ গ্রুবং | 
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স্বামীতে সন্ধষ্ট জারা, .জাঁয়াতে সন্থষ্ট আর পতি, 

হেন স্ুখাবহ গৃহ কল্যানের চির-নিবসতি। 

১২৯1 আপনি আপনার রক্ষক । 

অরক্ষিত! গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপুকারিভিঃ 
আত্মানমাতবন! যাস্ত রক্ষেযুস্তাঃ স্থরক্ষিতাঃ। 

কি করিবে অবরোধ! অরক্ষিত! চির অরক্ষিতা, 

আপনাকে আপনি যে রক্ষা করে সেই সুরক্ষিত, । 

১৩০ | কন্যাদান। 

অজ্ঞাতপতিমধ্যাদমজ্ভঞাতপতিস্বেনাং 

নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধশ্মশাসনাং ॥ 

জানেনা স্বামী কি বস্ত, স্বামী সেবা জানে না কেমন ) 

দুণাক্ষরে জানেন! কাহারে বলে ধরম-শাসন ; 

হেন বে দুহিতা, জান-বিরহিতা, বালিকা নিতান্ত, 

তাহার বিবাহ দিতে মতিমান্ পিতা রবে ক্ষান্ত । 

উ £ এ 
১৩১। পণ গ্রহণ। 

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান গৃহীয়াঁৎ শুল্কমন্থপি 

গৃহন্ শুক্কং হি লোভেন স্যাননরোহ পত্যবিক্রয়ী । 



৬৮ নব রত্মালা।? 

স্থির করিবার কালে বিবাহের পাক, 

পণ না লইবে পিতা৷ কপর্দক মান্র। 

লোভের পড়িয়। টানে লয় যদি পণ, 

কন্য। বিক্রয়ের পাপে হয় নিমগণ। 

১০২ স্ুশততা বনিতা লতা । 

অনর্ধমপি মাণিক্যং হেমাশ্রয়মপেক্ষতে 

বিনাশ্রয়ং ন শোভক্তে পগ্ডিতাবনিতালতা ॥ 

স্বর্ণের আশ্রয্ চাহে মহাসূল্য মাঁপিক্য-নিচয়, 

পণ্ডিত বনিতা লত। অবনত৷ না পেলে আশ্রয় । 

১৩৩. স্ট্রীরত্বং দুক্ষুলাদপি। 

বিষাদপ্যন্বৃতং গ্রাহ্যং অমেধ্যাদপি কাঞ্চন 

নীচাদপুতুভ্তমা বিদ্য। ভ্ত্রীরত্বং ছুক্ষুলীদপি ॥ 

অমুতে গরল হতে করিবে গ্রহণ, 

মৃত্তিকা! হইতে লবে বাছিয়া কাঞ্চন, 

নীচ হতে বিদ্যা লাভ নহে অনুচিত, 
্ত্রীরত্ব ছুক্ষুল হস্তে গ্রস্জরণো। বিহিত । 

১৩৪1 নিত্যোৎসব। 

স্বভিক্ষং কৃষকে নিত্যং নিত্যং স্রখমরোগিণঃ 

তার্যয ভর্ত,/ প্রিয়। যস্য তস্য নিত্যোত্নবং গুহং । 



নব রত্বমালা । ৬৯ 

নিত্যই সচ্ছল অন্ন কৃষকের ঘরে, 
অরোগী সদাই মুখী সংসার ভিতরে, 

সদৃশী প্রেরসী ভার্ধ্যা লভে যেই জন, 

নিত্যই উৎসব পূর্ণ তাহার ভবন। 

১৩৫। গুহাশ্রম | 

সন্মিত্রং সধনং স্বযোৌধিতি রতিশ্চাজ্ঞজাপরাঃ সেবকাঃ 
সানন্দং সদনং স্ৃতাশ্চ স্ধিয়ঃ কান্ত ন দুর্ভাষিণী, 
আতিথ্যং শিবপুজনং প্রতিদিনং মিষ্টান্নপানং গৃহে 
সাধোঃ সঙ্গমুপাসতে হি সততং ধন্যে। গৃহস্থা শ্রম ॥ 

মিত্র আছে, ধন আছে, নিজ স্ত্রীতে গৃহস্থের রতি, 
ভৃত্য নিত্য আক্ঞাকারী, গৃহ্থানি আনন্দ বসতি, 

স্ৃত স্থধী, শাস্ত৷ কাস্ত!, পূজন আতিথ্য অহরহ» 

মিষ্টান্ন সৎসঙ্গে পূর্ণ _সেই গৃহাশ্রম ধন্য অহে। ! 

১৩৬। গুণীর আদর। 

শিশুর্ব। শিষ্যাব। যদপি স মম তিষ্ঠতু তথ! 
বিশুদ্ধে রুৎুকর্ষ স্তয়ি তু মম ভক্তির্র্টয়তি 
শিশুত্বং স্ত্রেণ বা তবতু ননু বন্দ্যা্ি জগতি 
গুণাঃ পৃজাস্থানং গুণিযু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ। 
শিশু ভও, শিষ্য হও, আছ যাহা থাক গো তেমতি, 

বিমল চরিত হেরি দৃঢ় ভক্তি মোর তোমা প্রতি । 



৭০ নব রত্রমালা | 

শিশু হও, নারী হও, ও চরণ বন্দে গো সবাই, 

গুনীতে গুণীর মান, স্ত্রী পুরুষ ছোট বড় নাই। 

উত্তর চরিত ॥ 

১৩৭ | বিদ্যা-ধন-শক্তির বিভিন প্রয়োগ । 

বিদ্যা! বিবাদায় ধনং মদায়, 

শক্তি পরেষাং পরিপীড়নায় 
খলস্য সাধো। বিপরীতমেতৎ 

জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণাযু। 

বিদ্যা বিবাদের তরে, গর্ববতরে ধন, | 

, পর পীড়াতৈরে শক্তি খাটার ছুঙ্জন ! 

বিপরীত সজ্জনের, বিদ্য। দেন জ্ঞান, 

ধনে দান করে, শক্তি করে আর্তত্রাণ। 

১৩৮। দান ধন বিদ্যা শৌর্ধ্য | 

দানং প্রিয্ববাক্যসহিতং জ্ঞানমগর্ববং ক্ষমান্িতং 

শৌর্ধ্যং 
বিভ্তং ত্যাগসমেতং ছুল ভমেতৎ চতুর্বিবিধং ভদ্রেং। 

এ্গ্রয়বাক্য সহ দান, জ্ঞান গর্বহীন, 

দান সহ ধন, 
শৌর্ধ্য মহ ক্ষমাগুণ, জগতে এ চারি 

হুললভ মিলন । 



নব রহমালা । ৭১ 

১৩৯। সজ্জন বিরল । 

দৃশ্যন্তে ভূরি ভূরি নিন্ঘতরবঃ কুত্রাপি তে চন্দনাঃ 
পাষাণৈঃ পরিপুরিতা বন্থমতী বজৌমণিছু্লভঃ 
শয়ন্তে করটারবংশ সততং চৈত্রে কুহ্ুকুজিতং 
তন্মন্যে খলসস্কুলজগদিদং দ্বিত্রাঃ ক্ষিতে সজ্জনাঃ 

নিমগাছ কত আছে চন্দন অল্পই ; 
পাথরে পৃথিবী ভরা, মণি বেশী কই ? 
কাঁক ডাকে বারো মাস, চৈত্রে ডাকে পিক ১-- 

ধরাতলে সাধু অন্ন, হুর্জন অধিক । 

১৪০ । প্বাশের চেয়ে কঞ্চী দড়”। 

যাবন্ন তপাত ভানুস্তাদৃক, সম্তপতি বালুকানিকরঃ 
অন্যন্মাল্পববপদ্ঃ প্রায়ো৷ নীচোহপি ছুঃসহস্ততঃ। 

রবি তত জালায না, ঘত তাপ তপ্ত বালুকায়, 

নীচ উচ্চ পদ পেলে তাহার প্রতাপ সহ] দায় ! 

১৪১। কিফল? 

ধনেন কিং বো ন দ্দাতি নোহম্মতে 

বলেন কিং যশ্চ বিপুং ন বাধতে 

শ্রুতেন কিং যে ন চ ধন্মমচরেৎ 

কিমাজ্বনা যো ন জিতেক্দ্রিয়। ভবেৎ 



৭২ নব রত্বমালা । 

দান ভোগ বিনা কিব। ধনে প্রয়োজন ? 

সে বলে কি, নহে যাহে রিপুর দমন ? 

শুদ্ধাচার নাহি যার বিদ্যার কি ফল? 
জিতেন্দ্রিক্প নহে যেব। আত্মার কি বল? 

১৪২। “চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে 

নির্ববাণদীপে কিমু তৈলদানং 
চৌরে গতে বা কিমু সাবধানং 
বয়োগতে কিং বনিতাভিলাষঃ 

পন্বোগতে কিং খলু সেতুবন্ধে । 

নিবিলে প্রদীপ তাহে কিবা তৈল দান ? 

কি ফল পালালে চোর হয়ে সারধান ? 

বয়স কাটিয়ে গেলে বিবাহে কি ফল ? 
কি ফল বাধিয়। বাধ শুকাইলে জল ? 

১৪৩। পার হলে নৌকা কেন ? 

নৌকাং বৈ ভজতে তাবু যাবৎ পারং ন গচ্ছতি 
উত্তীর্ণে ভু পরে পারে নৌকায়াঃ কিং প্রয়োজনং £ 

" নৌক। চাই যাত্রী যবে পারে নাহি যায়, 
, উত্তরিলে পরপাঁরে কি ফল নৌকাদ্প ? 

১৪৪ | বিপদের প্রতিক্রিয়। । 

ন কুপখননং যুক্তং প্রদীপ্তে বহন! গৃহে 
চিন্তনীয়। হি বিপদামাদাবেব প্রতিক্রিয়। । 



নব রত্বমালা । ৭৩ 

আগুণ লাগিলে ঘরে কুয়া খৌড়' কেন ভাই ? 
বিপদের প্রতিক্রিয়া আগে হতে ভাঁব৷ চাই । 

১৪৫। এরঞঝ্োঁহপি জুমায়তে । 

ঘত্র বিদ্ব্জনোনাক্তি শঘ্যস্ত ত্রালনধীরপি 

নরন্তপাদ্দপে দেশে এরপ্োহপি দ্রুমায়তে | 

বিদ্বজ্জন নাহি যেথ। মুর্খে সেথা পণ্ডিতের মান, 
গাছপালা যেথ। লাই, ভেরাওাও বৃক্ষের সমান । 

১৪৬। রত্ব খুঁজিতে লোন জল। 

অযুং রত্বাকরোহন্তোধিমিত্যসেবি ধনাশয! 

ধনং দুরেহস্ত বদনমপুরি ক্ষারবারিতিঃ |. 

রত্বাকল পিঙ্ছ ভাবি ডুবিস্থ যেমন, 

রত্ব কোথা, লোন! জলে পুত্রিল বদন । 

১৪৭। বাঁড়াবাড়ি ভাল নয়। 

অতিদর্পে হত! লঙ্ক। অতিমানে চ কেউরবাঃ 

জতিদনে বলীর্বদ্ধঃ সর্বমভ্যন্ত গহিভং | 

অভি দর্পে লঙ্কা নষ্ট, অভি মানে কুরুকুল ক্ষয়, 

অতি দানে বন্ধ বশী, বাড়াবাড়ি কিছু ভাল নয় । 

১৪৮1 অতি পরিচম্ব । 

অতিপরিচয়াদবজ্ঞ। সন্ততগমনাদনাদরোভবতি 

মলযে ভিল্লপ্বন্ধী চন্দন তরুকচ্ঠমিন্ধনং কুরুতে । 



৭৪ নব রত্রমাল। । 

ঘন ঘন ঘাওয়। আপ ছাড়ে সুভ নর, 

আদর না পেয়ে পাছে পাস অনাদর, 

অত পরিচয় জেনো অবজ্ঞী-জনন, 
ভীলের জ্লন-কাষ্ঠ মলয় চন্দন। 

১৪৯ । সেবাধন্ম। 

মৌনান্ম,কঃ প্রবচনপটুর্বাতুলো৷ জল্পকোব। 
ক্ষান্ত্যা ভীরুধদি ন সহতে প্রাষশোনাভিজাতঃ 

ধৃক্টঃ পার্থে স ভবতি জনো দুরতশ্চাপ্রগল্ভঃ 
সেবাধন্ পরমগহনে। যোগিনামপ্যগম্যহ | 

ম্টোন হলে বলে শুক, বণ বদি হর মে বাতুল, 
সহিলে বলে সে ভারু, না সহিলে বলে নাচকুণ 3 

পানে এলে বলে বৃ, দুরে গেলে অচঠন মানে, 

কঠিন এ সেবাধণম, তন্ধ তার বোগীও না জানে । 

১৫০ | ঘথ। রাজ। তথা গ্রজা? | 

হথ। দেশস্তথা ভাষা যথ। রাজা তথ! প্রজা? 

যথা ভূমি স্তথ! তোঘং যথ। বাজং তথাহস্কুরঃ 

স্বধন্মরূপে। রাজেন্দ্ো দয়াঁরূপেণ মন্ত্রিণঃ 

সেবকাঃ সাধুরূপেণ যথ।! রাজা তথ! এজাঃ 

রাজা রাক্ষসরূপেণ ব্যাদ্ররূপেণ মন্ত্রিণঃ 

দেবকা? শ্বানদূপেণ ব্থ। বাগ তথা পজাঃ। 



নব রত্বমাল।। ৭৫, 

ঘথ। দেশ তথা ভাষা, অন্ুরে বীজের অনুরূপ, 

ভূমির সদৃশ জল, যথা রাজ। প্রজাঁও তন্রপ। 

ধর্মরূপ হলে রাঁজ। মন্ত্রী হন দয়া-অবতার-- 
প্রজার।ও সাধু সবে, প্রজা ধরে আদশ রাজার । 

রাজেন্দ্র রাক্গস যেথা, মন্দী সেথ। শাদ্দখল সমান, 
প্রজারা কু্সু ররূপী, প্রজঅ।-রাতে রাজাহ প্রমাণ । 

১৯৫১ । গরজাপালন্। 

রাজন্ ছুধুক্ষসি যদ ক্ষিতিধেনুমেতাং 

তেনাদ্য বৎসমিব লোকমিমং পুষাণ 

তন্মিংশ্চ সম্যগনিশং পরিপুধ্যমানে 

নানা ফলৈঃ ফলতি কল্পলতেব ভূমিঃ | 

নহীধেনু ঘি এই করহ দোহন, 

বঙ্সসম বক্ষ জনে তাহলে রাঞ্জন্, 

স্থর্দিত,হ'লে প্রজ। তব ভুজবলে, 

কল্পলত। সম ভূমি ফলে নানা ফলে। 

১৫২। রাজ! প্রজার মধ্যস্থ | 
পর 

নরপতিহিতকর্ত। দ্বেষ্যতাং যাতি লোকে, 

জনপদহিতকর্ত। ত্যজ্যতে পার্থিবেক্্ৈঃ 
ইতি মহতি বিরোধে বর্তমানে সমানে 

নৃুপতিজনপদ।নাং দুর্লভঃ কাধ্যকর্ত। | 



5৩ নব রত্বমালা | 

নরপতি-হিতকর্তী লোকের অপ্রিয়, 

জনপদ-হিতকর্তা রাঁজকুলে হেয়, 

এ ঘোর বিরোধ-ক্ষেত্রে, করম কুশল 

রাঁজ। গ্রজ। হিতাকাজ্জী মধ্যস্থ বিরল। 

বিনযু। 

বহবোহবিনয়ান্নক্ট। রাঁজানঃ সপরিচ্ছর্দঃ 

বনস্থ।অপি রাজ্যানি বিনযাৎ প্রতিপেদিরে । 

থাকিতে ধন সমৃদ্ধি রাজ্য সুবিশাল, 

অবিনগ্বে হত হৈল! কত মহীপাল। 

খনবাঁসে কত রাজা দহি” মনাগুণে, 

ফিরিয়া পাইল রাজ্য বিনয়ের গুণে ॥ 

ক্ষমা] | 

ক্ষমাবশাকৃতিলেশকে ক্ষম। হি পরমং ধনং 

ক্ষমাগডণোহহ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা । 

ক্ষম। বশাকরণ, ক্ষমা পরমধন। 

মা অশক্তের গুণ, শক্তের ভূষণ ॥ 

ব্রাঙ্মধন্ম দ্বিতীয় খণ্ড । 



নব রতুমালা। 

ধিতীয় ভাগ । 

খখেদ, উপনিষৎ১ ভগবদগীত! গ্রভৃতি শাস্ত্র হইতে 

বচন-সংগ্রহ। 

রিতার িিরী 



নব রতৃমালা | 

১1 খপ্েদ। (১০ মণ্ডল ১২১ শক্ত) 

যআম্মদা বলদ। যস্য বিশ্ব উপাঁসতে প্রশিসৎ ঘস্ত দেবাঃ 

যস্য ছায়ামৃতং ধপ্য মৃত্ুঃ কট্সৈ দেবার হবিযা বিধেম ॥ ১ 

যঃ প্রাণতো নিমিধতে। মহিত্বৈক ইদ্রাজ! জগতোবভূব 
যঈশেহদ্য দ্বিপদশ্চহুষ্পদঃ কঈ্মৈ দেখার হবিষ বিধেম ॥ ২ 

ষস্যেমে হিমবস্তেো মহিত্ব! বস্য সমুদ্রং রলম্বা সহাহুঃ 

ষস্যেমাঃ প্রদিনো যস্য বাহু কশ্মৈ দেবার হবিষ। বিধেম ॥ ৩ 

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দিড্ঢা যেন স্বস্তভিতং যেন নাকঃ 

যে অন্তরীক্ষে রজসেো। বিমানঃ কন্মৈ দেবা হবৈষা বিধেম ॥ ৪ 

যংক্রন্দসী অবস। তস্তভাঁনে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে 

যত্রাধিহ্ছুর উদিতে! বিভাতি কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫ 

মানে হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিবা। যে বা দ্রিবং সত্যধম্মী জজান 

যন্চাপশ্চন্ত্রা বৃহতীর্জজান কন্মৈ দ্বেবার হবিষ। বিধেম ॥ ৬ 



নব রত্রমালা। ৯১ 

নদ বলদা বিনি ; সর্ধ বিশ্ব সকল দেবতা 

বৃহিছে শাসন বার 5 মৃত্যু ও অমৃত ধার ছারা) 

আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ? 

খিনি স্বীর মহিমায় বিরজেন একমাত্র বাজ 

প্রাণবন্ জগতের, চকষ্পদ দ্বিপদ প্রাণার 3 

আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হশি? 

এই হিমবপ্ত গিরি, নদীসহ এই অন্বনিধি 

বিশাল নহিম। বার) এই সর্দিক্ বার বাঁছ-- 

আর কোন্ দেবতাঁরে দিব মোর। হবি 

ধার দ্বারা দীপু এই ছ্যালোক, পুথিবা দৃঢ় তর ও 

বিনি স্বাপিলেন স্বপ, অগ্তপাক্ষে রটিদেন মেঘ , 
লা 

আর কোন্ দেখতারে দিব মোরা হাব? 

মহাঁশক্তি-প্রতিষ্ঠিত দীপামান ছ্যলোক ভুশোক 

মরে করে নিরাক্ষণ, র্যা খাহে লভিছে প্রকাশ । 

আর কোন্ দেবভারে দিৰ মোর। হবি ? 

খিনি সত্যধর্্।, খিনি স্ব পৃথিবীর জনরিত।) 

আমাদের না করুন নাশ! অহা বিন মহা সমুদ্ধের ; 

আর কোনু দেব্তারে দিব মোরা হবি ? 

তন্ধোধিনী পিক ॥ 

ফাগ্ডন গন্ধ সঙ্গ ৬৪ - 



৮৫ নব রত্বমালা । 

উপনিষদ । & 

২। ইদ্দং বা অগ্রে। 

ইং বা অগ্রে নৈব কিঞ্িদাসীৎ 

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্ধি ভীয়ং 
লবা এষ মহানজ আম্মা ২জরো! মরে! হমৃতো 1 হভয়ত | 

লতপোহতপ্যত সতপ্তপ্ত। ইদং সর্বমস্থঙ্ত যদিদং কিঞ্চ। 

এতগ্াজ্জারভে প্রাণো মনঃ সর্ষেক্্রিয়াণি চ 

থং বাযুজ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিখস্য ধারণা । 

ভয়াদস্যাগ্িস্তপতি ভয়াত্তপতি সুর্যযঃ 

ভরাদিপ্্শ্চ বাযুণ্চ মৃত্যুধাৰ তি পঞ্চম 

গুতস্য বা অক্ষরপ্য প্রশাসনে গ্রার্ি হুর্ষাচন্ত্রমনৌ বিধৃত তিষ্ঠতঃ 
গতপ্য বা অকরন্য প্রানে গার্সি দ্যাবাপৃথিব্যোৌ বিবৃতে ভিষ্ঠতঃ। 

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাননে গর্সি নিমেধামুহূর্তা 
অহোনাত্রান্যদ্ধনাস! মাস। ধতবঃ সম্বংপরা ইতি বিবৃতান্তিঠন্তি॥ 

* ব্রাঙ্গধন্ম প্রথম খণ্ড হইতে উদ্ধৃত। অনুবাদ দ্বিজেন্দ্রনা 
ঠাঁকুর কৃত। 



ক 

নব রত্বমাল। । ৮৯ 

ন1 ছিল এ সব কিছু শুন শিব্য প্রি, 
(ছিলেন কেবন সৎ এক আদ্তীয় ॥ 

মহান্ আন্/ তিনি জনম পিহীন, 

জরা স্বৃত্যু ভক-ডর--কারো না অধীন ॥ 

চিন্তা করিলেন তিনি ১ চিন্তনেৰ পিছ, 

স্ছজিলেন এই সব দেখিছ বা কিছু ॥ 

তাহা হইতেই হল বিশ্বের প্রকাশঃ 

জনমিল প্রাণ মন ইন্দ্রিয় আকাশ, 
অনিল সলিল জ্যোতি ১ (সাশ্চর্জ তি 

জন্মিল পুৃগিবী এই বিশের ধারিণী ॥ 

ভয়ে তাঁর জ্বলে অগ্নি, ভঙ্গে ভানু ভাদ্র, 

চলে মেঘ, চলে বাগু, ভদ্ধে খুতযু ধায় ॥ 

ইহারি শাসনে, গার্ধি, সুধ্য চন্দ্র গুহ 

আপন আপন পথে ধায় অহরহ ॥ 

উপরে ছ্যলোক আর নীচে নৃুক্ধরা 

শাসনের মদ্্বলে বহিযাছে ধরা । 

সুহ্ত্ত দিবস রাত্রি মাস পক্ চলে, 

চলে খু সঙ্গতসন শাসনের বলে ॥ 

টা 



৮২. নব রতুমাল। | 

এতস্য বাঁ অক্ষরদ্য প্রশাসনে গাগি প্রাচ্যোন্তা নদ্যঃ 

স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোগ্ঠী2 | 

যদ্দিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃস্যতং 

মহস্তয়ং বজমুদ্যতং য এতদ্বিছ্ুরমৃতাঁস্তে ভবন্তি। 

৩। সত্যং জ্ঞানমনন্তং বর্ম । 

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যে! বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। 

সোহখ্ুতে সর্বান্ কামান, সহ ত্রহ্গণ! বিপশ্চিতা। 

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যস্যৈষ মহিম। ভুবি দিব্যে 

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপণ্ঠপ্তি ধার! আনন্দরূপমমুতং যদ্ধিভাতি ॥ 

অদৃষ্টমব্যবহা্যমগ্রাহামলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেগ্তমেকান্থ প্রত্যয়- 
সারং প্রপঞ্কোপশমং শান্ত শিবমদ্বৈতং | 

সপর্ধ্যগাচ্ছুক্রমকায়- 

মত্রণমক্সাবিরং শুদ্ধমপাঁপবিদ্ধং কবিরমনীবী পরিভূঃ স্বযন্ত,- 
াথাতথ্যতোহর্থান্ ব্দধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমীভ্যঃ | 



নব রত্বমালা । ৮৩, 

তুষান্র-মণ্ডিত শ্বেত পর্বত হইতে 
ইহারি শাসনে, গার্শি, নাবিয়া ত্ব্িতে 
পূর্ব মুখে বহি চলে শত নদ নদী, 
অন্যে আর জন্ুসরে পশ্চিম জলধি ॥ 

সকলের প্রাণ ইনি ; ঘা কিছু যেথায় 
ইহাতে করিয়া ভর স্বন্ধ কাজে ধায়॥ 

সবাই করিছে তাহার কাজ, মহগ্ুর তিনি উদ্যত বাজ, 
কেবল ষে জন তাহারে জানে, ভয় নাহি কোন তাহার প্রাণে । 
মৃত্যুময় সংনারে, অমর হন পেয়ে ভাকে। 

৬) 

গুহার পরম বোমে সভ্য সে জলন্ত, 

সত্যং জ্ঞানময় বর্গ অনাদি অনন্ত। 
তাহারে যে জন জানে করিয়া সাধনা, 

ভুঞ্জয়ে তাহার সাথে সমস্ত কামন]। 
যাহার জ্ঞানের নাই কোনো ঠাই সীমা, 
ভুলোক হ্যলোক মাঝে বাহার মহিমা! ; 
তাহারে জানির। ধীর, হেরে অদ্ধিতীজ্ক 
আনন্দ অমূতরূপ অরির্ধচনীয় ॥ 

নয়নে না ভায় রূপ, বচন হয় চুপ, 
ভাবন। নাহি পায় চিহু-তার, 

একাঝ্স-প্রতায় সার, ভবের কণধার, 

শাস্ত শিব অদ্বিতীয় সারাৎসার ॥ 
সমস্ত আছেন ব্যাপি শুভ্র নিরাকার, 
নাহি শির। নাহি ব্রণ নাহি দেহভার ॥ 

শুদ্ধ তিনি নিরগরন, নাহি পাপ লেশ, 
মন্রে নিয়স্ত!, কবি, স্বয়স্ু মহেশ ॥ 
অগণন প্রজাতন্ত নিত্য বহমান-- 

সবার করেন তিনি বিহিত বিধান ॥ 



৮৪, নব রত্বমালা । 

৪1 আোঁত্রস্য শোত্রং। 

শোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনোধদ্ বাঁচোহবাঁচং সউ প্রাণস্য 
প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ | 

প্রাণসা প্রাণমুত চন্ষবশ্চক্ষুর স্পট উট স্ট ₹ ৬0৮ সখ স্্্] ₹ স্প 

মনসো যে মনে! বিছুঃ তে নিচিকুা ব্রক্ষপুরাণমগ্যুং ॥ 

একধৈবানুদ্রইবামেতদপ্রমেত্ং বং 

বিরজঃ পর আকাশাদজ আন্মা মহান্ ফ্ুৰঃ 

যস্মাবব্বাক্ সংগংসরোহছোভিঃ পরিবর্তে 
তদ্দেবা জ্যোট5২ জ্যাতিরারুজ্যোপাসতেহমুতত ॥ 

সর্বস্য ৰশী সনিসোশ।নঃ সর্ধস্যাধিপতিঃ 

সখান সাথনা কম্মথা ভুয়ান্ নোএব অসাধুনা কণামান। 

পি শা সপ লি নি, এস, তন্দুদ্দশং গুড়মন্থপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং 

অবধ্যাস্সযোণাবিথসেন দেবং এগ কীধোহর্যশোকৌ জহাতি ॥ 



নব রত্বমালা । 

৪ 

শ্রবণের শ্রবণ, ম.নর ভিনি মন, 

বচনের বাক্য তিনি জাবের জীবন । 

যেজান্টেমননের মন, নয়নের নক্সন, 

আবণের শ্রবণ, প্রাণের প্রাণ; 

জানিরাছে সেই জন, ব্রদ্দ সনাতন; 

আদি-দেখতা সেই বিভূ মহান্। 

প্রতিমা কোপাঁও নাই, কোথাও কোন ঠাই, 

একহক্ধাপার চাই তাহাবে দেখা । 

অনাদি অধিচলিত, আকাশের অতীত, 

নিরঞ্জন মহান, আনম! একা । 

অহোরাত্রে করি ভর, নিখিল সন্ধতসর, 

নিরন্তর কিরেহ্ধীর-ভয়ে, 

তিনি জ্যোতি, তিনি জ্ঞান,.অমুত সাক্ষাত প্রাণ, 

দেবগণ নিত্য উপাসস়ে | 

নিখিল ভূবন তিন, তাহার নিদ্ধমাধীন, 

সবব জগতের অধিপতি । 

সাঁধু হ'লে ব্যবহার, বাড়ে না কিছুই তাব্র, 

অপাধুতে নাহি হর গতি । 

গভার গুহার লীন, দরশখনে স্ুকঠিন, 

আদিদেব তাহারে ষে ভজে-- 

লতিন্। অধ্যাগ্রএবোগ, এড়ার যগ্রণা ভোগ, 

হর্ষ শোতিক উদপেন। সহজে । 

৮৫ 



৮৬ নব রত্বমালা | 

৬। তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং । 

৬ 

তমীশ্বরাণ।ং পরমং মহেখরং তং দেবভান।ং পরমঞ্চ দৈবতং 

পতিং পতীন।ং পরমং পস্তদ্ বিদাম দেবং ভূবনেশ মীড্যং শ্ডরা্গ 

ন তস্য কার্্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাঁভাধিকশ্চ দৃশ্যতে 

পরাস্য শক্তিব্বিবিধৈব শ্য়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিরা চ। 

ন তম্য কশ্চিত পতিরস্তি পোকে ন চেশিতা নৈব চ তন্য লিঙ্গং 

সকারণং করণাধিপাধিপে। ন চান্য কশ্চিজনিত। ন চাঁধিপঃ | 

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহায্মা সদা জনাঁন।ং দরে সন্্ি বিষ্টঃ 

হৃদ। মনীবা মনন! ভিক্৯প্তোয়এতদিহ্রমৃতাস্তে ভবস্তি । 

এষ সর্দেশ্বর এষ ভূতাঁধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ 

' এষাং লোকানামসম্ভেদায়। 

অন্মিন. দোঁঃ পৃথিবী চাগুরীক্ষনোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ লর্ববৈহ 
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচোবিমুঞ্চথ অমৃতট্দ্যেষ সেতুঃ। 



নব রত্রমালা । 

৫ 

সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর, 

দেবতার দেবতা পরম পরাত্পরু । 

সকল পতির পতি--জাঁনি সেই দেবে, 

আ'াধ্য ভূবনপতি সবে তারে সেবে। 

ইক্ক্রিয় তাহার নাই, নাহি তার দেহ, 

সমান বা অধিক নাহিক তাপ কেহ ॥ 

মহতী শকতি তার, বিচিত্র বিভব, 

জ্ঞনক্রিয়। বলফ্রিকা অবত্র-জুলভ ॥ 

নাহি পিত। নাহি পতি, নাহি ভার অধিপতি, 

নাহি কোন অবস়ব চিজ, ্ 
নিখিল ভব সংসার ছুত রচন। তার, 

কারণ কে আর, তিনি তিন ॥ 

কাহারো নহেন বশে, চালান ইন্দড্রির দশে, 

নিবসেন হদয়ে সদাই । 

সায়া একাগ্র মনে, তাহারে ধাহারা জানে; 

তাহাদের মুহ্য কত্ত নাই॥ 

সকলের অধীশ্বর, পালিছেন চব্লাচর 

লোক পুঞ্জ বেক নিখিলে-_- 

সব হত ছিন্ন ভিন্ন, থাকিত না কোন চিহু, 

তিনি সে না ধরিয়া থাঁকিলে। 

প্রাণ মন সব সাথে, রয়েছে ইহার হাতে 
অন্তরীক্ষ ছ্যালোক অবনী, 

ইহাীরেই জানে সার, ছাড়ে বাক্য আর মার, 
ইনি মাত্র মমুতের খণি ॥ 



৮৮ নব রত্বমালা । 

৭। দ্বা সুুপর্ণা। 

দ্বা সুপণ। সধুজ। সখায়া সমানং বৃষ্চং পরিষন্বজাতে 

ত্োরন্যঃ পিগ্লং স্বাদ বত্যন্ন্নন্যোহভিচাকথীতি। 

সমানে বৃক্ষে পুকষে। নিমপ্লোহনীশয়। শোচতি মুহ্যমানঃ 

জুইং ঘদ| পশ্যত্যন্যমীশমন্ত মহিমানমিতি বীহশোকঃ 

য্দা পশ্যঃ পশ্যঙে রুল্স বর্ণং কর্তীবমীশং পুরুধং ব্রহ্গবোনিং 

তদ। বিদ্বান্ পুখাপাপে বিধূন্ন নিবপ্ণনঃ পরনং সাম্যমুপৈতি 

মহান্তং বিভুমাক্সানং মহ ধরো ন শোচতি। 

তদেতৎ্ড প্রেরঃ পুত্রাঙ প্রেয়ো বিভ্তাহ প্রেয়োহন্যন্মাহ 

_... সর্ধন্মাদ শুর তরং বদরমান্মা। 

'আন্বানমেত্র প্রিনমুপানীত। সঘআম্মানমেৰ 

িরমুপান্তে ন ভাসা প্রিরং গ্রদাঘুকৎ ভবতি। 

যুজে বাং ত্রক্ম পুব্ব্যং নমোভিঃ 

অনাদিমতহং বিভুত্বেন বনে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্ব! 



নব রত্বমালা । 

ছুই স্থপর্ণ পক্ষী ( জীবাত্ম! পব্মাত্ম। ) 

৭ 

গর করি একই শাখী, সুন্দর ছুটি পাখী, 

ক্োহে ফ্োহার সথা, কি ভাব আহা? 

সুখে হযে ঢল ঢল্, (একটি খায় ফল, 

আর একটি কেবল নিরখে তাহা ॥ 

একই গাছে ডুবে আছে, তারে না দেখি কাছে 

কাদিসা জীব-পাখী হতেছে সার ? 
প্রভূরে শ্ব মহিমায়, যৰে দেখিতে পাত্র, 

আনন্দে বহি যাস্ব নম্রন ধারা ॥ | 

নবে'দিত প্রেমরবি, হিরণ্মন ছৰি 

দেখে যে হৃদস্াকাশে নয়ন মেলি, 

শোক নাহি করে আর, লভয়ে নিস্তার, 

নিখিল পুথ্যপাপ বাড়িয়া ফেলি ॥ 

পুত্র হ'তে প্পিক্ব হ্বনি, বিত্ত হ'তে প্রি; 

নিখিল ভবসংসাত্সে যত ত্রমণীয় 

ঘা কিছু সকল হজে ইনি প্রিষ্মতম, 

এই ঘে অন্তর্তর আত্ম! অন্থপম ॥ 

চিরস্তন ত্রন্ম স্কিনি, আমা-সবাকার, 

পুনঃ পুনঃ সারে আমি করি ন্মস্কার। 

ছে অনার্দি! ব্যাপি আছ নিখিল গগন, 

তোমা হৈতে হুইক্কাছে সমস্ত ভূবন & 
৯২ 

১১, 



নব বত্বমালা। 21 টি. 

৮1 আয়! বা অরে দ্রষ্টব্যঃ | 

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যে! নিদিধ্যাসিতবায £ 

স ব৷ অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্কেষাং ভূতানাং রাজা । 

তদ্যথা রথনাভো চ রথনেমৌ চারাত সর্ধে সমর্পিতা- 

এবমেবান্সিন্নাত্বনি সর্বাণি ভূতানি সর্ব দেবাঃ সর্বে প্রাণাঃ 
সব্বএতআক্মানঃ সমর্পিতা2। 

সর্বেক্জিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিরবিবর্জিতং 

সর্ধস্য গ্রভুমীশানং সর্বসা শরণং স্ুগৎ। 

মহান্ গ্রতুর্বব পুরুষঃ সহদ্যৈষ প্রবর্তক: 

সুন্মিলামিমাং শান্তিমীশানে। জ্যোতিরব্যয়ং 



নব রত্বমালা। ৯ 

৮ 

আত্মারে দেখা চাঁই বিশ্বে মেলি আখি, 

শোন! চাই শুরুর বচনে শ্রদ্ধা রাখি । 

অনোমাঝে ভাবা চাই তারে অহরহ, 

ধ্যান কর! চাই ভারে একাগ্রতা সহ। 

এই সে আত্মা করেন সর্ধত্র বিরাজ, 

সকলের অধিপতি বাজ অধিরাজ ॥ 

চক্রের নাভিতে আর বেইন-বলনে, 

অরাবলী রহে বথা অটল আশ্রয়ে, 

তেমনি যতেক জীব, ষত বৃক্ষলতা, 

যত লোক লোকান্তর, যতেক দেবতা» 

পরমাতআ্া আর তার নিক্ষমের বলে, 

রহিক্বাছে ষথা স্থানে, তিলেক না টলে ॥ 

যতেক ইন্ড্রিয় আর ধাহার ষে গুণ, 

সবার ভিতরে জাগে তাহার আগুণ 

সকলের প্রভু তিনি ইন্ট্রিয়-রহিত, 

সবার শরণ তিনি, সৰার সুহৃতৎ। 

অখও অবাক জ্যোতি প্রভূ পরাৎ্পর। 
শাস্তির নিদান তিনি ধন্মের আকর & 



৯৭, নব রত্রমালা ॥ 

৯। বৃক্ষহব স্তকো! 

রক্ষহ্থব স্তন্ধে। দিবি তিষত্যেক- 

স্তেনেদং পুর্ণং পুকষেণ সব্বং | 

যগা পৌমা বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে 

এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ 

সর্ব। দিশ উদ্ধমধশ্চ তির্ষ্যক্. প্রকীশয়ন্ ভাজতে যদ্ধনডান্ 

এবং স দেবে। ভগবান্ বরেণ্যো যোনিঃ স্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেক় 

নৈনমূদ্ধং ন তির্ধ্যঞ্চং ন মধো পরিজ শ্রভৎ 

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদযশঃ | 

ন সন্দূশে তিষ্ঠভি ব্বপমস্ণ। 

ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং 

হদ্রা মনীষা! মনসাভিক-প্তেো 

য এতদ্বি্ুরমৃতাস্তে ভবন্তি । 

পরাঁচঃ কামানন্ৃবন্তি ব'লান্তে মুঙ্ট্যোর্যাস্ত বিততসা পাশং 

অথ ধারা অফুতত্থং বিদিত্থা ্বমঞ্বেঘিহ ন প্রার্থয়ন্তে |, 

যেনাহং নামৃতা সা!ং কি মহং তেন কুর্ষযাং | 

অসতোমা সদগময় তমসো মা! জ্যোতি গময় 

স্ত্যোমম্থমুতং গময় আবিরাবীর্ম এধি 

কুত্রী যত তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং 



নব রত্বমালা । 

রি 

বৃক্ষের মতন স্তব্ধ রয়েছেন শুন্যের উপরে 
নিখিল ভূবন পুর্ণ সেই এক মহান্ ঈশ্বরে । 
বাস-বুক্ষে যেমন বিহঙগকুল, শুন প্রিয় শিষ্য, 
তেমনি পরমাজ্সীতে করে ভর--চরাচর-বিশ্ব ॥ 

আলো করি দশদিক স১্অকিরণে, 
প্রকাশে যেমন ভাষ্ু গগন প্রাঙ্গণে, 

উজলিয়। সমস্ত তেমনি ভগবান্ 
প্রকৃতির মাঝারে করেন অধিষ্ঠান ॥ 
উঠিক্ বা মহাব্যোমে হইর়। উধাও, 
ছুটুক্ বা পার্খবাগে, মধ্যে বা কোথাও, 
কোনো ঠাই মন তার নাহি পাক্স সীমা 
নাম তার মহদ্ যশ, নাহিক প্রতিমা । 

১৩১ 

রূপ নাহি ভায় দরশ-ক্ষেত্রে, কেমনে তাহারে দেখিবে 'নেত্তে & 

ঘত করি মনঃ প্রাণ জানে যে তাহারে শ্রদ্ধাবান্»' 
দুরে ফেলি যত ছুঃখ শোকে, অমর সে হয় মর্ত্য লোকে ॥ 

মুড়মতি যত সব, বালকের প্রায়, 

বিষয়-মুগতৃষ্তার পাছু পা্ছু ধায় ॥ 
চারি দিকে মৃত্তাপাশ ভয়ঙ্কর অতি 
তাহ। তার! নাহি জানে--পড়ি যায় তথি। 
অমৃত থে কি বস্ত--জানিয়া ধীর সবে, 
নিত্যের না করে আশ অনিত্য এ ভবে । 
অমর না হই যাতে কি করিব তাতে 
তেই ডভাকিতেছি আমি, ত্রিভুবন নাথে। 
অসৎ হইতে মোরে লয়ে বাও সতে, 
আলোকে লইয়া যাও অন্ধকার হ'তে । 
মুত্যু হতে আমাক্স অমতে লক্ষে যাও, 

হে নাথ । করুণা-পিন্ধু, মোরে দেখা দেও ॥) 

হে রুদ্র! প্রসন্ন মুখে চাহি মোর প্রতি 

রক্ষী কর মোরে সদা করি এ মিনতি। 



৭১৪ নব রতুমালা । 

১০। ন তত্র স্যো ভাতি। 

ন তত্র হৃত্যে ভাঁতি ন চন্তরতারকং 

নেম। বিহ্যতে। ভাস্তি কুতোহ্য়মগ্রিঃ | 

তমেব ভাস্তমন্ভাতি সর্বং 

তস্য ভাস! সর্বমিদং বিভাতি 

প্রাণোহ্যেষ যঃ সব্বভূতৈবিভাতি 

বিজানন্ বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী। 

নৈব বাচা ন মনসা! প্রাপ্ত,ং শক্যো। ন চক্ষুষা' 

অস্তীতি ক্রবতোহন্যত্র কথং তছপলভ্যতে | 

বদ্ধাচা নভাদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে 

তদেব ব্রহ্ধ ত্বং বিদ্ধি নেদ্ং যদিদমুপাসতে ! 

যন্মনস। ন মন্ুতে যেনাহুমনোমতং 

৩দেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে । 

আকাশে! বৈ নাম নামরূপয়ে। নিব্বহিত। 

তে যদন্তরং তদ্বন্ধ তদমুতং | 

যদি মন্যসে স্ুবেদেতি দত্রমেবাপি নুনং ত্বং বেখ ব্রঙ্গণোরূপৎ 

নাহং মন্যে স্ববেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ 

যে! নন্তদ্ধেদ তদ্ধেদ নো ন বেদেতি বেদ চ 

ষস্যামতং তস্য মতং মতং ষস্য ন বেদ সঃ 

অবিজ্ঞাতং বিজীনতাং বিজ্ঞাতনবিজানতাং ॥ 



নব রত্বমাল। । 2 শি 

স্টও 

না ভাক় সেখানে সুর্য 
মা! ভানম্গ সেখানে শষ্য, না? চন্দ্র, না তারা, 

না ভায় চপল সেথা, চমত্কারাকারা । 

কোথায় বা অগ্নি! তারি প্রকাশের পেছু 
প্রকাশিছে সমস্ত যেখানে যা কিছু ॥ 
নিখিল জগৎ আলো। তাহারি জ্যোতিতে, 
প্রকাশেন, প্রাণ ইনি, সবার সহিতে । 
জানে যে, সে বহে সদা ভক্তিভরে নমি, 
কহে না একটি কথা তারে অতিক্রমি । 
ন। বাক্যে না মনে ভাবে কেহ পার, না চক্ষে নেহারে, 

“আছেন* ব্যতীত আর ক্কি বলিব নির্দেশিব তাবে । 
বাক্য যা কহিতে গিয়া না পারে কহিতে , 
বাক্যেরে জাগান ধিনি অন্তর হইতে, 
তাহারেই ব্রহ্ম জেনো ১ ইহা উহা! বলি 
লোকে যাহা উপাসষে অলীক সকলি ! 
মন ধারে কিছুতেই ভাবিয়া না পায়, 
মনের সমস্ত ভাব যার চক্ষে ভায়, 
তাহারেই ব্রহ্ম জেনো ; ইহা উহ বলি 
লোকে যাহা উপাসয়ে অসার সকলি। 
নম তার আকাশ! কি নাম দিব আর 
নিখিল নাম ক্ধপের তিনি মূলাধার । 
ধাহার নাহিক রূপ, নাহি যার নাম, 
তিনি ব্রহ্ম, তিনিই অন্ত, শাস্তি-ধাম । 
মনে ষ্দি কর তীরে জানি সমুচিত, 
অল্পই তাহারে জানো কহিনু নিশ্চিত । 
মনে নাহি করি আমি কদাঁপি এরূপ 
সমুচিত জানিস়্াছি তাহার শ্বক্ষপ। 
জানিন। তাহাঁও নয়, জানি তাঁও নক, 
এ তত্বটি জানলে তবে সে জানা হয় ॥ 



নব রত্বমাল। । 

১১। বৃহচ্চ তদ্দিব্যং। 

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিস্ত্যবূপং স্থশ্াচ্চ তৎ হুক্তরং বিভাঁতি 

দূরাৎ সুদূরে তথ্রিহান্তিকে চ পশ্যৎস্িহৈব নিহিতং গুহায়াং। 

অণপোরণীয়ান মহতোমহীয়ান্ 

আত্ম গুহায়াং নিহিতোহস্য জন্তেঃ 

তমক্রতুং পশ্যতি বাতশোকো- 

ধাতুঃ প্রসাঁদাম্মহিমানমীশং। 

একোবশী সর্ধতৃতাস্ত রাজা 

একং রূপং বধ হঃ করোতি 

তমান্সস্থং বেইন্ুপশ্যস্তি ধীরা- 

স্তেষাং আ্সথং শাশ্বতং নেতরেষাং 

নিত্যাইনিত্যানাং চেতনশ্চেত না" 

মেকে। বহনাং যো বিদধাঁতি কামান্ 

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা- 

স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষ।€। 



নব রত্বমালা। 

১১ 

জ্যোঁতিন্ময় রূপ তার অচিন্তথ্য মহান্, 

গন হতে স্ক্মতর, কে পার সন্ধান ॥ 

দূর হৈতে দূরে তিনি ছাড়ায়ে আকাশ, 

দেখে যে তাহার তিনি অন্তরে প্রকাশ । 

আশ্চর্য্য তাহার ভাব নাহি যায় কহ, 

বিন্দু হইতে ও বিন্দু মহা হৈতে মহ! । 

(নেবসেন জদি মাঝে নিভৃত গুহাক্, 

কন্মফল, ভোগম্পৃহা পরশে না তীয় ॥ 

দেখে যে সে পরাৎপরে, দেখে বে মহিমা, 

তার আনন্দের নাই সীম! পরিসীম। ॥ 

প্রভুর প্রসাদে তার খুলি যায় চোক, 

ছদয় মাঝারে আর নাহি রহে শোক ॥ 

এক তিনি অন্তরাত্মা বশী সবাকার, 

এক হতে হইতেছে অসংখ্য ব্যাপাব ॥ 

আত্মাতে যে দেখে তারে পাতিয়। হৃদয়, 

তাহারি শাশ্বত সখ, অন্যের তা নয় ॥ 

অনিত্য সংসার মাঝে এক তিনি নিত্য, 

তাহাঝি চেতনে চেতে জগজন-চিন্ত ॥ 

একাকী দেখেন তিনি যাহার যা চাই, 

বিধান করেন আর সেই অন্ুযাই । 

আম্মাতে যে দেখে তারে পাতিয়া! হাদয়, 

ভাহারি শাশ্বত শান্তি, অনোর তা নয়! 
৯১৬৩ 

৪১৭ 



৪১৬৭ নব রত্বন্ালা। 

১২। যো বৈ ভূমা তৎ স্থুখং। 

যো বৈ ভূম। তত স্ৃখং নাল্নে স্ুখমন্তি 
ভূমৈব সথং ভূমাত্বেৰ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। 

স ভগবঃ কম্মিন্ প্রতিষ্টিত ইতি স্বে মাহি । 

স এবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ 

সপুরস্তাৎ স দক্ষিণত: স উত্তরতঃ 

ঈশানো৷ ভৃতভব্যস্য স এবাদ্য সউশ্বঃ 

স্ বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোহন্যে 

যম্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্তে হয়্ং 

ধম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং 

জ্ঞাত্বাত্বস্থ মমুতং বিশ্বধাম। 

(বশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং 

জাত! শিবং শাস্তিমতাস্তমেতি ॥ 

সতন্ময়ো হবমূতঈশ সংস্থো 
জ্ঞঃ সর্দগে। তৃবনস্যাস্য গোপ্তা 

ফঈীশেহস্য জগতে। নিতামেব 

নান্যে। হেতুর্বিদ্যত ঈশনান্ | 



নব রত্বমাল!। ৯৯ 

১২ 

যোবৈ ভূমা তৎ স্তুথং । 
অনাদি অনন্ত যিনি মহান্_-তিনিই স্থুখরূপ ও 

অল্পে কতু নাহি সুখ! কোথায় সমুদ্র, কোথা কূপ! 

ভূমাই কেবল সুখ ; ইচ্ছা কর জানিতে ভূমায়। 

কোথায় আছেন সেই ভগবান? নিজ মহিমায় ! 

উচ্চে তিমি মহাঁব্যোমে, নিচে তিনি পাঁতাল-গহরে, 

পশ্চাতে সন্ুখে তিনি বিরাজেন, দক্ষিণে উত্তরে । 

তৃত ভবিষ্যতের নিয়ন্ত। ভগবান্ 

আজও তিনি, কাঁলও তিনি, চির-বর্তমান । 

সংসার, আকুতি, কাল, সমন্তের তিনি পরপার, 

ফিরিছে বিশ্ব-ভূবন নিরপ্তর শাসনে তাহার । 

ধন্মের আকর তিনি পাপ-বিমোচন, 

এশ্বর্যের অধিপতি, বিশ্ব-বিধরণ । 

অমৃত আনন্দ যিনি, আত্মার আধার, 

জানি তারে লভে জীব শাস্তি অনিবার । 

জ্ঞানময়, অমূত; ব্যাপিয়। সর্ধদেশ 

বিরাঁজেন বিশ্বপাতা অটল মহেশ। 

ঠাহারি শাসনে ফিরে ভূবন-মগ্ডল ? 

নিয়স্তা এ জগতের তিনিই কেবল ॥ 



০০ নব রত্বমালা। 

তপা হবা এহল্য বঙ্গণে নাম সতাং 

নিষ্ষলং নিক্ষিয়ং শান্ত, নিরবদ্যং নিরঞ্জনং 

অমুতপ্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলং | 

স সেতু বিধৃতি রেষাং লোকানা মসন্তেদায়। 

নৈনং সেতুমহোরাত্ে তরতর্ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোক । 

যজাম্সা অপহতপাঁপ]] বিজনে। বিশৃ্া বিশোকে। 

হবিচিকিৎসোহপিপাসঃ সতাকান2 সত্যসঙ্গন্নঃ 

সোহনবেষ্টব্যং সবিজিজ্ঞাসিতব্যঃ | 

সদ সর্বাংশ্চ লোকানাপ্পোতি সব্বাংশ্চ কামান £ 

যস্তনাত্বানমন্াবধ্য বিজাবাতি ! 

য একো হৰণেো বভধা শক্তিযোগাঁৎ 

বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাঁতি 

বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ 

স দেব: সনো! বৃদ্ধা শুভয়। সংঘুনক্ত, ॥ 



নব রত্বমালা । ১০১ 

সেই এই ব্রন্দের আরেক নাম তা, 
তাহারি কিরণ-কণা নিখিলের তত্ব ॥ 

নিফল নিক্ষিয় শান্ত শুদ্ধ নিরঞ্জন, 

দীপ্ত ছতাশন তিনি কলুষ-দহন । 

না হয় সংসার, ভেঙ্গে চুরমার 

না টলে শশী আদিত্য, 

বাধ হয়ে তিনি গগন মেদিনী 

ধরিয়া আছেন নিত্য । 

ন1 রাত্রি, না দিবস, না শোক, না বিষাদ, 

ন। জরা, না! মৃত্যু, পারে লজ্ঘিতে সে বাধ। 

যেই আত্মা অজর অমর বীত-পাপ, 

নাহি যার ক্ষুধা তৃষ্ত। নাহি শোক তাপ) 

ব। ইচ্ছেন, য1! ভাবেন, সত্য সে তাহাই-- 

অশ্বেষিয়া সঘতনে তারে জানা চাই । 

অন্বেষির। যেই জানে বহুপুণ্য-ফলে, 

ত্রজগঞণ্ পায় সে আপন করতলে। 

ধন্য হয় লভিয়৷ পরম পুরুষার্থ, 

সকল কামন। তার হয় চরিতার্থ । 

অদৃশ্য থাকিয়া ধিনি অসংখ্যের কামনা-প্রবাহ * 
বিচিত্র শকতি যোগে করিছেন একাকী নির্বাহ ; 
আদি অস্তে মাঝখানে ব্যাপ্ত ষিনি জগত সংসারে, 

শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন তিনি আমা-সবাকারে ॥ 



১৬২ নব রত্বমালা। 

' ১৩। রসোবৈসঃ। 

রসোটৈ সঃ) রসংহ্যেবায়ং লন্ধবানন্দীভবতি | 
কোহ্যেবান্যাৎ কং প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোন স্যাৎ 

এবহ্বানন্য়াতি । 

যদাহোবৈষ এতন্মিশ্নদূশোহনাক্মোহ নিরুক্কে 
ইনিলয়নেহভকং প্রতিষ্ঠাং বিদ্দতে অথ সোইভদ্বংগতো। ভবতি। 

বাতা]! বাচে। নিব্তা্তে 

অপ্রাপা মনসা সঙ 

আনম্দং বঙ্গণে বিদ্বান 

ন বিভেতি কদাচন। 

এষাসা পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ 

এবোহলা পরমোলোক এষোসা পরম আনন | 

এতস্যৈবানন্দসান্যানি ভুকানি মাত্রামুপতীবস্তি 



নব রতুমালা 

১৩ 

ব্সমন্ন তিনি ; কি মধু১.আহা, 

সেই জানে যে পেয়েছে তাহা?! 

আনন্দরূপে ব্যাপিক়া। আকাশ 

না থাকিলে সেই স্ব্পং প্রকাশ, 

বাচিয়া রহিত কে তবে আজ, 

চলিত বলিত করিত কাজ ? 

আনন্দামৃত জীবের প্রাণ 

সব আনন্দ তাহারি দান ॥ 

নাহি তার ব্ূপ নাহি আধার, 

বাক্য মনের অতীত পার্ ॥ 

তারে ষবে জীব ধরিয়া রয়, 

তথন তাহার না থাকে ভক্স ॥ 

মনের সহিত না পেয়ে বাণা, 

ফিরে বেথ। হতে ক্ষান্ত মানি; 

ব্রহ্মানন্দ যে জানে সার 

ভয় নাহি হর কদাপি তার ॥ 

ইনিই জীবের পরম গতি, 

পরম ধন, পরম রতি । 

ইনিই জীবের পরম লোক, 

ইহারে হোরলে না থাকে শোক ॥ 

ইহারি আনন্ সিদ্ধ 

সুর্জে জীব বিন্দু বিন্দু ॥ 



নব রত্বমাল। । 

১৪1] শাগ্ছে। দাত । 

শান্তোদীস্ত উপরতত্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত! 
'আত্মন্যেৰাম্নানং পশ্যতি 

€ননং পাপ্]া তরতি সর্বং পাপ্মানংতরতি 

নেনং পাপ্যা তপতি সর্ধং পাপআনং তপতি 

বিপাপোবিরজো২বিচিকিৎসো ব্রাঙ্গণো ভবতি ॥ 

সমোদতে মোদনীযং হি লব্ধ 

তরতি শোকং তরতি পাপ্যণানং 

গুহা গ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোহমুতো ভবতি । 

১৫। আম্মক্রীড় আত্মবতিঃ। 

আতম্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ 

এষ ব্রহ্গবিদী” বরিষ্ঠঃ | 



নব রস্বমালা।। ১৩৭ 

৮০ 

ম্পান্ক দাম্ত হয়ে, শীত উ্ণ সয়ে, 

'দুরে ফেলি দিক্সা বিষয়-কাম ১ 

হয়ে ননাহিত, ধীর ব্রহ্ম বিৎ, 
আতআ্মাতে দেখেন আত্মারাম। 

পাপ ন। ইহাকে স্পর্শে, 

পাপের এড়ান ইনি হস্ত । 
শাপ না ইহাকে শ্বছে, 

পাপ রাশি দহেন সমস্ত ॥ 

নিষ্পাপ, নিম্মলচিত্ত, বক্ষ পরান্গণ, 

শরদ্ধ! ভক্কি সমন্বিত, ইনিই ব্রা্ধণ ॥ 

পাইয়া আনন্দময়ে ভাঁলেন্দ আনন্দে 

পাপ তাপ শোক মোহ তরেন স্বচ্ছন্দে | 
হৃদয়ের গাট হতে লতিয়। নিস্তার, 

করেন অম্বুত হু”য়ে অন্ত বিহার ॥ 

১৫ 

আঁস্বাডে ধাহার কেলি, আত্মীতেই তি * 

কর্তব্য সাধনে যিনি নিরস্তর ব্রতী; 

(নি জ্ঞানী, হিলি প্রেধী, ধিনি ক্রিয়াবান্ও 

অঙ্গজ্ঞ সার মাঝে তিনিই প্রধান ॥ 
১৬ 



১০৬ নব বত্বমালা | 

১৬। দিব্যোহ্বমুর্তঃ পুরুষ 

দিব্যোহামূর্তঃ পুকষঃ সবাস্রাভ্যন্তরো হৃজোহ্প্রাণোহ্ৃমনাঃ 

যং পশ্যন্তি যতযঃ ক্ষীণদোষাঃ 

অরৃষ্টো ড্রষ্টা হশ্রুতঃ শ্োতা হমতো মন্ত। 

হবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা 

স এষ নেতি নেত্যাত্মা গুহো। নহি গুহান্ডে ! 

১৭1 শিখিতশসশ্্ু 

বিশহ্বতশ্চক্ষুক্ত বিশ্বতো সুখো। 

বিশ্বতোবাহুকও বিশ্বতল্পাৎ। 

সংখাহুভ্যা ধমতি সম্পতঞ্ে 

দাবা ভুমী জনয়ন দেব এক? ॥ 

সর্বতঃ পাশিপাদং তৎ সব্বতোহক্ষিশিরোচূ ধং 

সর্ধতঃ প্র, তমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি 
সর্বানন শিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ 

সব্বধ্যাপা সভগবান্ ভন্মাৎ সর্বগতঃ শিখা 



নব রত্রমালা । ১০৭ 

১৩ 

মনহ প্রাণাতীত সেই জ্যোতির্ময় অমুত পুরুষ 
অন্তরে খাহিরে দেখে বতি সবে বিগত-কলুষ ॥ 
তাঁরে কেহ দেখিতে না পায়, 

তিনি দেখিছেন সমুদায় ॥ 
শুনিতে না পায় কেহ তারে, 
শুনিছেন তিনি সবাকারে ॥ 
ভাবিয়া তাহার কেহ নাহি পায় অন্ত, 
চরাচর বিশ্ব তার ভাবনা জীবস্ত | 
তাহারে জানেন! কেহ এ তিন ভুবনে, 
সগন্ত ভূবন তার নখ-দরপণে ॥ 
“ এনা ” “ এন " £ এন ” বলি ক্ষান্ত হয় বাণী, 
পিছায় ইন্দ্রির মন পরাভব মানি ॥ 

৯৭ 

সর্ধবাদকে চক্ষু তাঁর, সব্দত আনন, 

সববর্দকে বা তার, সব্বধত চরণ । 
পাক্ষ দেহে দিলা পক্ষ, নর দেহে হস্ত, 
রচিল! ছাালৌক মহী একাকী সমস্ত। 
সর্বত চরণ হস্ত, নিখিল কাজে বাস্ত, 
সব্বত শিরোমুখ, সব্বত কাঁণ। 
চরাচর সমুদাঁয়, আবরি মহিমায়, 
আপনি আপনায় বিরাজমান্ ॥ 

নিখিল মুখ মস্তক মিলিয়াছে একে । 
সব্বজদে নিবসেন- পরখি প্রত্যেকে ॥ 
সর্বব্যাপী সর্বগত সে যে ভগবান্, 
বিশ্বন্কু তিনি, তাই, মঙজল-নিধান | 



১০৮" নব রত্রম্াল।।। 

'অপাণিপার্দো জবনো। গৃভীতা 

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শ্বণোত্যকর্ণঃ । 

সবেত্তি বেদ্যং নচ তস্যান্তি ক্তা' 

ভমাহরগ্র্যং পুক্ষষং মহাস্তং ॥ 

ষ. এষ স্থপ্ডেষু জাগর্তি কাম: কামং পুরুষং নিশ্মিমানত 
তদেব শুক্রং তদ্ব,ক্ষ. অ্দেবাস্ৃতমুচ্যতে 

তম্মিন লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ষে তছু নাত্যেতি কশ্চন | 

১৮। তদেজতি তন্নৈজতি 1, 

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দ,রে তদিহাস্তিবে” 

ভদক্তরস্য সর্বস্য তহ্যুর্বস্যাস্য বাহ তঃ 

যস্ত সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবান্ুপশ্যতি 

দর্বভূতেষু চাস্কানং ততোন বিজ্ঞুগুপ্পতে ) 

ষ্দেতদনুপশ্যত্যাস্সানং দেবমঞ্জস। 

ঈশানং ভূতভব্যপ্য ন ততো বিজুগ্ুপ,সতে !. 



নব রত্বমালা' । ১ ০৯৯ 

হ্ত নাই, ধরিরা আছেন সমুদয়, 
পদ নাই, বিচরেন ত্রিভূবনময় ১ 

চক্ষু নই, দৃষ্টি তার শৈল করে ভেদ, 
কর্ণ নাই, শুনেন মনের যত খেদ। 

গুন্বতন খধিগণ বলেছেন তাই-_ 

মহান্ পুরুষ তিমি তুলা ভার নাই ॥ 

প্রস্থপ্ত মাঝে একাকী, যিনি জীগিয়া থাকি; 

গঠেন। নিতি দিতি যার যা চাই 3 

ত্রক্ম তিনি সারাৎসার' সকল-মুলাধার, 

তারে ডিঙায় কারো সাধ্য নাই ॥ 

৯৮ 

দূরে তিনি, কাছে তিনি আখির গোচরে, 

অন্তরে বাহিরে তিনি সব্ব চরাচরে ॥ 

সর্বভূতে দেখে যেই পরম আত্মার, 

পরমাক্মা সব্বভূতে, কিছু না লুকায় ॥ 

যে দেখে পরমাতআ্মারে জাগ্রত জীবস্তঃ 

নিয়স্তা ভূতভব্যের, অনাদি অনস্ত 
ভা হতে কিছু সে আর না করে গোপন, 

কাঁসমনোবাক্যে সপে. তাহাতে জীবন ॥ 



১১৩ নব রত্বমালা । 

১৯। শুথন্ধ বিশ্বেহমুতস্ত পুত্রা | 

শগন্ধ বশ্বেদুতস্য পুত্রা আ গে ধামানি দিবানি তস্তু,ঃ 

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিতাবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ 

মেক বিদিত্বাতিমৃত্রামেতি নানাঃপঞ্থা বিদাতেহয়নায় ॥ 

এতজন্ছ্রেয়ণ নিতামেবাম্সস€স্তং নাঃ পরং বদিতবাং হি কিঞিজ্ি 

ম্পাপোনমৃষয়োজ্ঞানতপ্রাঃ ক্ুতাানো বাতবাগাঃ প্রশাস্তাঃ 
তে সব্বগং সন্ব তই প্রাপ্যধার। ফপ্রাানঃ নব্বনেবাবিশন্তি ॥ 

বিজ্ঞানাস্সাসভদেবৈশ্চ সর্বৈঃ প্রাণাভূতানি সংপ্রতিষ্টস্তি বজ 
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তসৌম্য স সব্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশ । 

বশ্চাষমন্মিল্নাকাশে তেজোময়োহমৃতমরংপুরুষঃ সব্বানতূঃ 
তমেব বিদিত্রাতি মুভ্্যুমেতি নানাঃপন্থ! বিদ্যতেহয়নায়। 

যশ্চারমন্সিন্নাম্মনি তেজোময়োহ্মৃতঃ পুরুষঃ সর্বান্ৃতূঃ 

তমেব বিদিত্বাতি মুদ্ভামেতি নানাঃপঙ্থী বিদ্যতেহয়নায় ॥ 



নব রত্রমাল। । ১১১ 

১০৯ 

শুন দিবাধামবাসা অমৃত সন্তান । 

শুন দিব্যধামবাসা অমুতির যতেক সন্তান, 

জানিক্জাছি আমি সেহ জ্যোতিগ্ময় পুকৰ মহান 

আদিত্যবরণ, তিমিরের পার! তারে জানিয়াই 

মরণ এড়ায় জীব, নিস্তারের অন্য পথ নাহ ॥ 

আপনাতে ভর করি রয়েছেন খিনি এই নিত্য, 
জানিবারহ ধস্ত তিশি, যে জানে সে ভয় কগরুতা। ! 

তহ্থারে পাহয়। পূজা খষিগণ জ্ঞান-পিতৃপ্ত, 

'প্রাশান্ত, কতাথননা, বাতব্রাগ, বিষর-নিলিপু, 

সব্বত দেখিয়া সেই সূর্বাধাতর হু বোগষন্তু, 

গুবিশেন সব্বঘটে, জ্ঞানদ্বর পাহয়। উনুপ্ত । 

মরণ এড়ায় জীব তারে জানিয়াই, 

তারে ছেড়ে নিস্তারের অন্য পথ নাই ॥ 

জীবাত্মা বিজ্ঞীনময়, সমুদয় ইন্দ্রিয়ের সাথে, 

জীবজন্ত সবে আর, ভর কবি রহির়া,ছ বাতে, 

সেই অবিনাশী বঙ্গে যেই জানে,-জানে সব সতা ; 

সকলের ভিতরে প্রবেশ করে, লভে অমরত্ব ॥ 

মরণ এড়ায় জীব তারে জানিয়াই, 

তারে ছেড়ে নিস্তারের অন্য পথ নাই ॥ 

তেজোঁময় পুরুষ অমুতময় সব্বজ্ঞ মহান, 
তিনিই আকাশে এহ, 
তিনিই আত্মাতে বিদ্যমান । 

তারেই জানিয়৷ ধীর মরণ এড়ায়, 
নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায় ॥ 



১১২ নব বত্রমাল। 1 

২*। ভন্ভিষ্ত জাগ্রত " 

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত 

ক্ষুরসাধার! নিশিতা ছুরত্যয়। হুর্থপথস্তৎ কবয়ে। ব্দন্তি। 

এষ সর্বেধু ভূতেষু গুড়োস্বা নগ্রকাশডে 
ফৃতে ত্গ্রয়! বুদ্ধ হুল্জবয়া সম্ম্ দর্শিভি2। 

নাযমাত্সা প্রবচনেন লভ্যো নমেধরা! ন বহুন। শ্রতেন 

খামেবৈষ বৃখুতে তেনলভ্যন্তসোষ আত্মা বৃথুতে তনূং স্বীং ॥ 
স্বদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্্বং এতদমুতমভয়ং শান্ত উপাসীত | 

জজ চক্ষুষ! গৃহ্থতেনাপি বাচানান্যের্দেবৈস্তপসা কম্ম্ণা ব। 

জন গ্রলদেন বিশুদ্ধন্বন্ত তত্ততং পশ্ততে নিফলং ধ্যাক্সমানঃ । 



লব রত্ুমাল। ! ১১ 

৯৩ 

ওঠো । জাগে। ! 

ওঠো! জাগে! উত্তম আচাধ্যে ধর গিয়া 

লভ জ্ঞান, অরে! মোহনিদ্র। ভেক্গাগিক়া ॥ 

বলেন সাধক ধারা সিদ্ধমনোরথ, 

ক্ষরের ধারের মত ছুর্গষ মে পথ ॥ 

সবার স্বম্তরে তিনি আন্ছন নিগুঢ়, 

দেখিতে দা পায় তীরে জ্ঞানহীন মূড় ॥ 
সুস্্রদর্শা সাধকের স্থগভীর জ্ঞানে 
দেখা দেন যৰে তিনি, সেই তীরে জানে ॥ 

ভাল ভাল কথা কেবল হাওয়া, 

ভাহাতে তাহারে না যায় পাওয়া! ॥ 

থাকিলে কি হন্স ধারালো মেধা, 

ভাহাতে না বাক্স লক্ষ্য বেধা ॥ 

অনেক কক্েছে অনেক মুনি, 

পাওয়া নাহি ষাক্স শ্রবণে শুলি £ 
ব্যাকুল হৃদয়ে যে তারে চায়, 

ভাহারি ক্কপায় তাহারে পায় । 
আর সব কথা হইলে চুপ 
শপ্রকাশেন তিনি আপন প॥ 
এই সে অনাদি শ্রহ্গম অমৃত অভম্ব, 
ইঞ্ছারে প্রশান্ত মনে উপাসিতে হয় । 
চক্ষু নাহি যাক সেথা, বাক্য না যোগাক্, 
কোনো ইন্ছ্রিক়েই ভারে পাওয়! নাহি যায় । 
বিশুদ্ধ যাহার মন জ্ঞানের প্রসাদে, 
ধ্যান ধনি সেই ভারে হেরে অপ্রনাদে ॥ 

৯৫ 



১১৪ নব রত্বমাল। ॥ 

২১। পরা বিদ্যা অপরা স্থি্যা। 

অপরা খণ্েদে7” জুর্যেদঃ সামবেদোহ্থর্ববেদঃ 
শিক্ষাকল্োব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি 

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে । 

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাশ্মিন লোকে 

জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহুনি ধর্ষসহআণি 

অগ্তবদেবাস্য তত্তবতি । 

যো বা এতদক্ষবং গার্গ্য বিদিত্ব। স্মাল্লোকাঁৎ টপ্রতি 

সকুপণঃ । অগ য এতদক্ষরং গার্সি বিদিত্থা শ্মাল্লোকাত 

প্রেতি স্ ব্রাঙ্গণঃ । 

ইজ্ছ চেদবেদীদথ সত্যমন্তি ন চেদ্িহাবেদীন্সহত্তী বিনষ্িঃ 

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যান্মালোকাদমৃতা তবস্তি 



নব রত্মমালা । ৬১৬৫ 

২৯ 

খখ্েদ যজুব্বেদ, বাড়ায় কেবল খেদ, 
সামবেদ তেমনি অথব্দ | 

শিক্ষাকল্প সেথ। অন্ধ, নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দ, 
ব্যাকরণ বুথ করে গৰ্ধ। 

অপরা বিদ্যা সকলি, পর! বিদ্যা তারে বলি 
যাতে হয় নিত্যধন ল্রাভ, 

পুর্ণব্রহ্ম অবিনাশী দেখা দেন হৃদে আসি 
ঘুচাইয়া সকল অভাব । 

ইহারে ন1! জানি যারা যত বীজ বপে, 
যজে যজ্ঞ, জুহে হোম, তপো আর তপে» 

বহু বর্ষ ধরি করে যত অনুষ্ঠান; 
কালের কবলে হয় সব অবসান । 
ইহারে ন। জানি যারা হেথা হৈতে বায়, 
কি দুর্দঘশ। তাদের কি ক”ব হায় হায় ॥ 

অবিনাশী ব্রঙ্গে জানি যেই ভাগ্যবান্ 
হেখ। হৈতে পুণালোকে করয়ে প্রস্বাণ, 
সেই ধন্ত ! সেই ধন্ত ! তিনিই ব্রাহ্মণ । 
বলিনু তোমারে গার্পি সত্য এ বচন ॥ 
এ ভব আধারে, জানিল যে তারে 

লভিল সে নিস্তার । 
না জানিল যদি, নাহি রে অবধি 

তাহার ছুদ্দশার ॥ 

জীবে জীবে ধীর, মন করি স্থির, 
তাহারে করিয়। ধ্যান, 

ছাড়ি মর্ত্যলোক, কাটি মৃত্যু শোক, 
অমৃত করয়ে পান ॥ 



১১৬ নব রত্বমালা। 

২২) ইহৈৰ সন্তোহথ ভভদদ। 

ইহৈব সম্তোহথ বিদ্মম্তদ্ধয়ং ন চেদব্দী ন্মহতী বিনষ্টিঃ 

মূ এত দ্বিছুরমুতাস্তে ভবস্তি অথেতরে ছুংথ মেকাপিয়ন্তি ট 

ততো যহ্তরতরং তদরূপমনাময়ং 

যঞতদ্বিহুরমূ তাস্তে ভৰস্তি অথেতরে ছুঃখচ মেবাপিরস্তি'। 

ততঃ পরং ত্রহক্ষপরং বৃহন্তং যথা নিকাক্গং সর্বভূতেষু গং 

বিশ্বস্যেকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বান্মৃতা তবস্তি ! 

অশক মস্পর্শ মরূপ মব্যয্ধং তথারসং নিত্য মগন্ধবচ্চ যত 

প্সনীদানস্তং মহতঃ পরং ক্ৰং নিচায্যতং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচাতে 



নব রত্বমালা । ১১৭ 

চি 

জেনেছি তাহারে এই মর্থ্যে কৰি বাস, 
না জানিলে হইত রে মহান্ বিনাশ । 

ইহশীরে যে জানে লভে অনস্ত জীবন, 
হুঃখই কেবল পিয়ে অন্ত বত জন। 

সকল হইতে উচ্চ, সকলের আদি, 
নাহি রূপ নাহি শোক, নাহি তার ব্যাধি 

ইহ'!রে যে জ্ানে লভে অনস্ত জীবন, 

ছুখেই কেবল পিয়ে অন্য যত জন ॥ 

বৃহৎ, সবার উচ্চ, ব্রহ্ম একমাত্র, 

নিবসেন সর্ধভূতে, ষে যেমন পাত্র । 
আছেন বেষ্টন করি জগত সংসার; 

তাহারে যে জন জানে মৃত্যু নাহি তার ॥ 

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নাহি তাঁর, 

অক্ষয় অনাঁদ নিত্য অনন্ত অপার । 

মহতের মহৎ) অচল সম স্থির, 

এড়ার মৃত্যুর মুখ তারে জানি ধীল় ॥ 



১১৮ নব রত্বমাল।। 

২৩। ও" ইতি ব্রহ্গ। 

ওমিতিত্রঙ্গ সর্ধেহস্মৈ দেবা বলিমাহরস্তি 

মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেব। উপাসতে | 

ওনিত্যেবং ধাযর়থ আত্মানং স্বন্তিবঃং পারায় তমসঃ পরস্তাঁৎ 

ও কারেনৈবানতনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃত 

মভয়ং পরধ্জ' 

বদচ্চিমতড যদ্দগুভ্যোহস্থ যস্মিন লোক নিহিতা লোকিনশ্চ, 

ভদেতৎ সভ্যং তদমৃতং তদ্ বেদ্ধব্যং সৌম্য বিদ্ধি। 

প্রণবো ধন্থুঃ শরোহ্যাক্মা শ্রহ্ধ তল্লক্ষ্যমুচাতে 

অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়োভবেৎ। 

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বে মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ । 



নব রডুমালা। ১১৯ 

২৩ 

ওষ্কার ব্রহ্মনাম ; ব্রহ্ম ফিনি সর্ব-মুলাধার, 
অগনন দেবত। ইহারে দেয় পুজ। উপহার ॥ 
মধ্যে সেই দেব-দেব, ভ্রিতুবনে মহিমা না ধরে, 
উপাসিছে সকল দেবত। তাবে প্রেমভক্কি ভরে ॥ 

ও বলি ধ্যান ধরি পরম আত্মার, 

কুশলে তরিয়! যাও ভব অন্ধকার ॥ 

ওষ্কার সাধির! জ্ঞানী লভে সেই শস্তির সাগর, 
জয় অমর ব্রহ্ম অভ পর্ম-পরাষ্পর ॥ 

সক্ষম তিনি জ্যোতিম্মক্ব, তাহে করি ভর 

বর্তিছে নিত এই বিশ্ব-চরাচর । 

তিনি সত্য ; তিনিই অমৃত ; শর সম--. 

ব্সাও তাহাতে মন, প্রিয় শিষা মম ॥ 

ধনু ও 5 শর আত্ম--আছে তব ঠাই ৯ 

লক্ষ্য সেই ব্রহ্ম; তারে বিদ্ধ করা চাই ॥ 

ন। হেলি, না টলি, মন করিয়া একা গ্র, 

নিবাত-নিষ্ষম্প যেন দীপের শিখাগ্র, 

সন্ধান করিবে আত্ম পরম আত্মার, 

, তন্ময় হইয়। যাবে তখন সে তীয় ॥ 

পরম পুরুষ তিনি জানিবার বস্তু, জানো তারে, 
মৃত্যু-পীড়। নাভি হোক তোমাদের, এ ঘোর সংসারে ॥ 



১২৬ নব রত্রমালা। 

২৪1 ততৎসবিভূর্বরেণ্যং । 

তৎসবিতুর্ধরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমঞ্ছি 
ধিয়োস্বোনং প্রচোদয্াৎ। 

ভংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং 
মুসুক্ষর্বে শরণমহুংপ্রপদ্যে ) 

মাহং ব্রক্ম নিরাকুর্যযাং 

মা? মা ত্রচ্ছ নিরবাকরোদনিরাকরণ মস্ত 

যো দ্বেবোহঘোৌ যোহগ্স, 
যে বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ | 

খ ওহধীবু যো বনস্পতিধু 
সশ্মৈ দেবান্ম লমোনমঃ ॥ 



নধ রত্বশাঁলা। ৯২৯ 

২৪ 

পেই সবিতার বরণীয় তেজ জ্ঞান শক্তিমস্জ - 

€সই দেবতার স্মমঙ্গল দীপ্তি অমুত-নিলয় _- 

ধ্যান করি; দ্বুচাইক্বা ধিনি হৃদয়ের অঙ্গকার 

বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরিছেন অহরহ আমা-লবাকার ॥ 

আগ্বুদ্ধি গুকাশক সেই দেব চরাচর স্বামী, 

শরণ লইন্ুু আমি তার পদে, হ'য়ে মুক্তিকামী ॥ 

ব্রন্ধে মামি ত্যজিব না, 

আমারে ত্যজেন নাই প্রভু ॥ 

তাহারে ত্যজিব আমি-_ 

এমন না ছয় যেন কু ॥ 

৫ দেবত। জলে, ধিনি দীপ্ত হুতভাশনে 

প্রবিষ্ট আছেন যিনি সমস্ত ভুবনে _- 

যে দেব অশ্বথ-বটে, ধান্যে তৃণে আর - 

বার খার তাবে আমি করি নমস্কার ॥ 
১৩ 



৬১২২ নব রত্বমালা । 

২৫। নাবিরতো দুশ্চরিতাঁৎ। 

নাবিরতো ছুশ্চরিতান্ন শান্তে। না সমাহিতঃ 

না শান্তমানসে। বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমা প্রুয়াৎ। 

শ্রেনণ্চ প্রেরণ্চ মন্ুষ্যমেন স্তৌ সম্পবীত্য বিবিনক্তি ধীবঃ 

তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি হীপ্পতেহর্ধাৎ যউপ্রেক্সে। বৃণীতে 

ষথাকারী বথাঢারী তগ! ভবতি পাধুকারী পাধুর্ভবতি 
পাপকারী পাপো ভবতি। 

পুণাঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। 

বস্ত, বিজ্ঞানবাঁন্ ভবত্যবুক্তেন মনন। সদ 
তপ্যেক্দ্রিয়াণ্য বশ্যানি হষ্টাশ্বাইব সারথেঃ | 

বস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনস। সদ! 

তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথে: ॥ 

বিজ্ঞানসারথি ধ্ত মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ 

সোহ্ধ্বনঃ পারমাপ্রোতি তদ্দিষ্গোঃ পরমং প্দং | 

তদ্বষ্কোঃ পরমং পদং সদ! পশাস্তি হয়ঃ দিবীব চক্ষুরাতভং 

নন্দ নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ 

তানুত্তে প্রেত্যাভিগচ্ছস্তি অবিদ্বাংসোহবুধোজ্ন1ঃ ॥ 



নব রত্বমালা । ১২৩ 

৫ 

পাপ আচরণ হতে ন। হইলে ক্ষান্ত । 

পাপ আচরণ হ'তে না হইলে ক্ষান্ত ; 
না হইলে সমাহিত, না হইলে শান্ত 3 
হইলে বিভ্রান্ত-মতি ফল কামনাকস ; 
জ্ঞানবলে শুধু তারে পাওয়া নাহি যায় ॥ 

শ্রের আর প্প্রের় ফিরে মন্ুবা-মাঝারে, 
ধীর ব্যক্তি উভয়ের প্রভেদ বিচারে । 
শ্রে্ ষে গ্রহণ করে, বিপত্তি এড়াক় 
প্রেয় যে বরণ করে, সব্বস্থ হারায় । 

যেবা করে সে ত! হয়; উল্টে না কদাপি, 
সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী। 
পুণ্য আচরণে আত্ম! হয় পুণ্যমক়, 
পাপ-আচরণে হয় পাপের আলক্ক ॥ 

বুদ্ধিহীন যেই জন মন ঘার সতত অস্থির, 
তাহার ইন্দ্রির়গণ ছুষ্ট অশ্ব যেন সারথীর । 
যেই জন স্থবুদ্ধি, কর্তব্য যার নাহিক আলস্য, 
তাহার ইন্ড্রির়গণ সারথীর বশী ভূত অশ্ব ॥ 
বুদ্ধি বার সারথী, মনের রাশ হস্তে আপনার, 
সেই লভে বর্গের পরম্পদ, সংসারের পার। 

ব্রন্মের পরমপদ, দেখে তত্ববিশারদ, 
সুবিদ্বান পণ্ডিত সকলে, 

€দথে যথা পুপবাসী বিস্তৃত আলো করাশি 
আখি মেলি গগণমগুলে ॥ 

মোহান্ধ অজ্ঞানী সবে 
হেখ। হৈতে বায ববে চলি, 

লভে নিবানন্দ লোক, 
অন্ধকার যেথায় সকলি ॥ 



১২৪. নব রত্বমালা । 

২৬। সত্যমেৰ জয়তে । 

সত্যমেব জয়তে নানৃতং। 

সত্যেন লভ্যন্তপস! হোষ মামা সম্যক জ্ঞীনেন । 

যেনাক্রমস্তুবয়ো হ্যান্ড কানা যত্র তত সত্যস্ পরমং নিষ্ধানং ॥ 

সত্যা্ প্রমদিতব্যং ধন্ানন প্রমর্দিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যং ॥ 

সত্যংবদ । সমূলো৷ বা এষ পরিশুষাতি যোহনৃতমভিবদস্তি। 

ধর্মংচর। ধন্মাৎ পর্ং নাস্তি। ধন্মঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু ॥ 

শরদ্ধম। দেয়ং অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং। 
মাতৃদেবে। ভব । পিতৃদেবো ভব 1 মাচীর্যদেবে ভুৰ £ 

ঈশাবাস্য ষিদং সর্কং বতকিঞ্চ জগত্াং জগং 

তেন ত্যক্তেন ভূর্জীথ! মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং | 

যান্যনবদ্যানি কন্মাণি তানি দেবিতব্যানি নো ইততরাশি+ 

ধান্যম্মীকং সুচরিতানি তানি ত্বরোপাস্যানি নো ইতরাণি । 

এট রুপাক্গৈর্যততে মস্ত বিদ্বান তম্যষ আম্মা বিশতে ব্রহ্মধাদ ॥ 



ন্ব রত্বম।লা। ১২৫ 

শু 

সত্যেরই জয় । 

সত্যেরই--সত্যেরই- জয়, কভু না মিথ্যার, 
কামমনঃ প্রাণে কর সত্য-পথ মার । 

সত্যের প্রকাশে যার বিকাণে চেতন, 
লভে সে পরমাক্মারে করিয়া ঘাধন ॥ 
চলিত্েন খধিগণ ধরি সতা-পথ, 
হুইয়াছিলেন তাই সিদ্ধ মনোরথ--- 
গহান আস্মার দেই পাইয়া সন্ধান, 

সকল সত্যের ধিনি পরম নিধান। 

সত্য কভু ছাড়িবে ন।, ছাড়িবে না ধর্ম, 
ছাঁড়িবে না কদাচন শ্রেরস্কর কর্ম॥ 
সত্য কহ ১ ধর্ম আচরণ কর ) ধর্মই অমৃত, 

এমুলে শুখায় ছিন্নতরুসম, যে কহে অনৃত । 
যা দেও যাহাকে, দিবে শ্রদ্ধার সহিতে, 
অশ্রদ্ধা করিয়। কিছু হইবে ন। দিতে । 
মাতাকে পিতাকে আর শুকুকে সতত, 

দেখবে পরমপূজ্য দেবতার মত ॥ 

জগত-সংসার মাঝে যা কিছু যেথায় 
সমস্ত রয়েছে ঢাক! ঈশ্বরের ছায় । 
জানি+ তাহ! তার দান কর উপভোগ, 
পর ধনে লোভ করি বাড়ায়ো না রোগু। 

অনিন্দিত যেই কম্ম করিবে,তাহাই, 
অন্য কাজে মনোমাবে নাহি দ্বিবে ঠাই । 
সদাচার আমাদের যাহা দেখ শোন, 

তাহাই করিবে সেবা, নহে অন্য কোন । 
এহ সব উপায়ে ধতে বেজ্ঞানবান্, 
তার আম্। ব্রদ্মধামে করয়ে প্রয়ান। 



১২৬ নব রত্বমালা ॥ 

২৬। ব্রহ্গক্সোত্র * 
নমস্তে সতে তে জগতকারণয় 

নমস্তে চিতে সর্বলোকা শ্রপ্নায় ॥ 

“নমোহছৈততত্বায় মুক্তিপ্রদায় 

নমো ব্রঙ্গণে ব্যাপিনে শাখতায় ॥ 

ত্বমেক* শরণাং ত্বমেকং বরেণাং 

ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশং ॥ 

ত্বমেকং জগংক্ত পাত প্রহ্ত 

ত্বমেকং পর্রং নিশ্চলং নির্ব্বিক্জং |) 

ভয়ানীং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং 

গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং। 

মহোচ্ৈঃ পদানাং নিয়ন্তু ত্বমেকং 

পরেধাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং ॥ 

বয়স্তাং স্মরামেো বয়ংস্বাসজামো। 

বযস্বাং জগৎসাক্ষিক্ূপং নমাম?। 

সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং 

ভবান্তো ধিপো৩িং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥ 
০ শী সপ শি স্ পপ সপ পাপ পপ পল সপে পালিশ শপ পিপিপি শিপিপপপাপাশপী সপ টি দাগ পাশ এ পেশী ৮৫০৮5) 2538 রি 

* মহানির্ধীণ তন্ত্র হইছে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত টা ব্রঙ্গো- 
পালন! পদ্ধতিতে সঙ্গিবেশিত । 



নর রত্বমাল।। ১২৭ 

মমোনমঃ সতারূপ, নমে। নমো জগত-কারণ, 

চিথ্মঙ্গ তোমায় বমি, সর্ধাশ্রয় বিশ্ব-বিধরণ। 

নমো এক অদ্বিতীয়, মুক্তিদাত। অমুত-সো পান, 

নমো ব্রহ্ম, নমে। ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী, শাশ্বত পুরাণ ॥ 

একমাত্র পুজ্য তুমি, একমাত্র তুমিই শরণ, 
ত্বপ্রকাশ একমাত্র তুমি সবে করিছ পালন । 
জগতের একমাত্র আঙ্ট। পাতা সংহর্তী ঈশ্বর, 

প্ুব নিত্য নির্বিকল্প, এক তুমি পুর্ণ পরাতৎপর্ ॥ 

তুমি হে ভয়ের ভয়, ভীষণের তুমিই ভীষণ, 
তুমি প্রাণিগণ-গতি, পাবনের তুমিই পাবন । 

মহোৌচ্চ পদের তুমি একমাত্র নিয়স্তা জগতে, 

রক্ষকের রক্ষাকর্ত।, শ্রে্ঠ তুমি সব শ্রেষ্-হ'তে ॥ 

' - স্মরি হে তোমায় প্রভু, একচিত্তে ভজি হে তোমাক, 

জগতের সাক্ষীরূপে, মিলে সবে, নমি তব পাশ । 

সত্য এক নিরালদ্ব, মহা-ঈপ, সর্ব মূলাধার, 
লইন্্ শরণ তব, ভবার্ণবে তুমি কর্ণধার | 



১২৮ নষ রত্বদাল।। 

(ব্রাক্ধধন্ম দ্বিতায় খণ্ড হইতে ) * 

১। ব্রহ্গনিষ্ঠো গৃহস্থঃম্যাৎ। 

্রঙ্মনিষ্টে। গৃহস্থঃস্যাৎ তন্তজ্ঞানপরায়ণঃ 
যদ্ য্কর্্দ একুব্বাঁত তদ্.ক্ষণি সমর্পযবে্। 

শিষ্য'প্রতি আচাধ্যের এই উপদেশ, শুন সবে £-- 

গৃহিজন ব্রক্ষনিষ্ট তব্বজ্ঞান-পরায়ণ হবে ॥ 

সাবধানে আচবরিবে গৃহস্থের যাহা যাহা ধন্ম, 

সঁপিবে পরমত্রক্ষে অনুষ্টিত যত কিছু কন্ম॥ 

২। আত্মপ্রনাদ। 

যৎকন্্ম কুর্ববতোহস্যস্যাৎ পরিতোষোহ রাত্মন' 
তৎ. প্রযত্তেন কুঝাত বিপরাতন্ত বর্জদুযুড | 
অন্তরাত্আা তোমার সপ্ডেঁষ মানে যেইরূপ কাজে, 

করিবে তা? সবতনে 5) করিবে না হদে যাহা বাজে ॥ 

৩। সাধন । 

ধন্মকাধ্যং যতন্ শক্ত্যা নোচে€ প্রাপ্পোতি মানব! 

প্রা ভবতি তৎপুণ্যমন্র মে নাস্তি সংশয়? | 

প্রাণপণ যতনে ধরম-কাধ্য সাধয়ে যে কেহ । 

সিদ্ধি যদ্ধি নাও লতে, পুণ্য লতে নাহিক সন্দেহ | 

* অনুবাদ দ্বিজেন্দ্রনাগ ঠাকুর রূৃত। 



নধ রত্রমালা। ১২৯ 

৪1 কল্যাণ-ব্রত | 

ঘ২ কল্য।ণমতিধ্যায়েৎ তত্রান্ত্রানং নিধোজধ্বেৎ 

ন পাপে গ্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবে€ 
ঘস্ত নিঃশ্রে়সং বাক্যং মোহান্ন প্রন্তিপদ্যতে 

স দার্থদুত্রে'হীনার্থঃ পশ্চান্তাপেন যুজ্যতে ॥ 

কলাণ বুঝিধে নাহা, ভাহাই ধরিক়া রবে আটি, 

পাপে কভু করিবে না প্রতিপাপ, সদ রবে খাটি ॥ 
মেখহে পড়ি মেই জন ভিতবাকা অবহেলা করে, 

হ' হতাশ করিয়া লে দীর্ঘ সুজা, অন্ততাপে জরে ॥ 

৫1 ঈর্ষা অনন্ত বাঁধি । 

মানং হিত্ব। প্রিয়ে। ভবতি ক্রে।ধং হিত্বা ন শোচতি 

কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা স্থখী ভবে । 
ফান্ত; শমপরঃ শশ্বৎ পরিক্রেশং ন বিন্দতি 

ন্ চ তশ্যতি দান্তা আআ দৃষ্ট। পরগতাং শ্রিয়ম্। 
ঘঈর্বঃ পরবিভ্েষু ্ূপে বীর্যে কুলান্বঝে 
স্ব.পীভাগ্যসতকারে তন্য ব্যাধিরনন্ত ক? ॥ 

মান ত্যজি প্রি হয়, তাজি আর ফ্রোধ 

পণ্চান্তাপের হাত এটাক সুবোধ । 
১৭ 



১৩৬ নব রত্বমালা। 

কামনা যে ত্যজে তার সব ধন মিলে, 

সুখের প্রবাহ বহে লোভ তেয়াগিলে ॥ 

জিতেপ্রিয় শান্ত নর, বিপাকে না পড়ে বারে বার, 

পরশ্রী দেখিলে আর জুলিয়া ন। হয় ছারখার ॥ 

্(রষায় জলে বে পরের ধনে, রূপে, স্ুসস্তানে, 

স্থখে, কুলে, শীলে, বার্ষো, ব্যাধি তার অন্ত নাহি জানে ॥ 

৬। নির্বৈর। 

অতিবাঁদান্ স্তিতিক্ষেত নাবমন্তেত কঞ্চন 

নড্রেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুবীত কেন চিৎ ॥ 

অতিবাদ সাঁহবে, অবজ্ঞী করিবে না কোন জনে, 

ধরি এই মর্ত্য দেহ, রী করিবেনা কারো সনে? 

৭1 সত্যথেব ব্রতং ষস্য। 

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্বদা, 

কামক্রোধোৌ বশে যস্য তেন লোককত্রয়ং জিতং 
যোহন্যথ। সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতপদ্যতে 

কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাআ্মাপহারিপা । 

সত্যই ষাহার ব্রত, পরছুঃখে মন যার গলে, 

কাম ক্রোধ বশে যার, তিন লোক ভার করতলে। 

মনে ধরি এক ভাব, অন্ত-ভাবে যে থেলে চাতৃরী, 
কিনা করে মহাপাপ, চোর সে আপনে কৰি চুরি ॥ 



নব রত্বমালা । ১৩১ 

সত্যং মু প্রিয়ং বাঁক্যং ধীরে। হিতকরং বদেৎ 

আত্োৎকর্ষং তথ। নিন্দ,ং পরেষাং পরিবর্জয়েৎ। 

সতা, মুছ, প্রিষ, হিতকর বাকা, কাঁহবে লজ্ঞন, 

আপনার প্রশংসা, পরের নিন্দা, করিবে বঞ্জন ॥ 

৮। সত্য সাক্ষী । 

যথা শ্রুতং যথ। ৃন্টং সর্বমেবাঞ্জনা বদ 

সত্যেন পুয়তে সাক্ষী ধন্মঃ সত্যেন রক্ষ্যতে | 

যস্য বিদ্বান হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্ঞেো নাভিশস্কতে 

তম্মান্ন দ্েবাঃ শ্রেয়াংসং লোকেহন্যং পুরুষং.বিছুঃ। 

যা দেখেছ, যা শুনেছ, কহিবে তাহাই অবিকল, 

রক্ষা করে ধরনে, সাক্ষীরে আর, সত্যই কেবল। 

সাক্ষা দিতে দাড়াইয়া অন্তরাত্থা যাহার না ডরে, 

তার মত শ্রেষ্ঠ নর দেবতারা জানে না অপরে॥ 

৯। সর্ববসাক্ষী অন্তধামী পুরুষ । 

একোহমন্মীত্যাত্মানং য কল্যাণ মন্যসে, 
নিত্যং স্থিতস্তে হদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিত। মুনিঃ ॥ 

মনে করিওনা তুমি, 'ওহে বাপু, “একা আছি আমি)? 

মৌন থাকি, দেখিছেন সব তব, সে মন্তরযামী ॥ 



১৩২ নব রত্বমালা। 

১০। গুহ্য বিষয় । 

স্বারং যশঃ পৌরুবঞ্চ গুপ্তযে কথি নঞ্চ যহ্, 
কৃতং যছুপকারায় ধন্মন্ছে। ন প্রকাশধষেছ্ ॥ 

আপন পৌরুষ কিন্বা বশের বিস্তাক ; 

অন্যের কাথত কোন গুপ্ত সমাচার» 

সাধিত য।” হণ আর পরহিত তরে ঃ 

ধয়ভ্ না প্রকাশিবে কাহাবেো গোচরে । 

১১। সন্তোষ । 

সন্তোষং পরমাস্থায় স্বখাথাঁ সংঘতো। ভবেং 

সন্তোষমূলং হি হ্ুখং ছুঃখমূলং বিপধ্যযু | 

অসন্তোষপর। মুঢ়াঃ সন্তোষ যান্তি পাগুতাঃ 

অন্তে। নাস্তি পিপাসায়!£ সন্তোষ? পরমং স্বখং 

প্রবাহিত রাখি দে সন্তোষের নদী, 

হইবে সংযত-5 সুখ চাও বাঁদ॥ 

সন্তোব সখের মুল ইথে নাহি ভূল, 

অসস্তোধই যত কিছু অন্গথের মুল। 

মর্ধেরহ অসন্তোষ বনে দের স্থান, 

সন্তোব করেন পার যে জন ধানান্। 

সন্ত কন্তু নাহি জানে ছুরন্ত পিনাস, 

পন্কাধ কেবপি এক শখের নিবাস ॥ 



নব বত্রমালা । ১৩৩ 

»২। কুশল? স্থখ ছুঃখেষু। 

কুশল? স্থখছুঃখেষু সাধুং শ্চাপ্যুপসেবতে 

সত্যসাধুনমারন্তাৎ বুদ্ধিধন্মেধু রাজতে। 

মৌহ জালস্যঘোনিহি মুটেরেব সমাগমঃ 

অহন্যহনিধন্মস্য যোনিঃ সাধুনমাগম? | 

সতাঁং মতমতিক্রম্য যোহসতাং বর্ততে মতে 

শোচন্তে ব্যলনে তস্য স্ুহদে। ন চির।দিব ॥ 

শথ দুঃথ মাঝারে যে ধরি থাকে হাল » 

সজ্জন সেবায় আর কাটে যার কাল 

সতা আর সাধুনার নিম্মল বাতাসে, 

ধন্ম পথে বুদ্ধি ভার উজ্ল প্রকাশে ॥ 

মুগ সহবাসে হয় মোহের সংক্রম, 

ধন্মের আকর-ভূমি সাধু-সমাগম ॥ 

সাধুর বচন ঠেলি, মসাধুব বাক্যে যেই চলে, 

অচিরে তাহার ছুঃখে ধজ্জন ভাসে অশ্র-জলে ॥ 

১৩। কিতি5৪১ কৃত | 

অনসুযুঃ কুতজ্ঞরশ্চ কল্যাণানি চ সেবতে 

স্থখ,নি ধন্মমর্থঞ ম্বঃঞ্চি লভতে নরঃ । 
আবদন্বাদকে। দক্ষঃ কৃতজ্ঞো মতিমান্ ঝজুঃ 

কাতভিঞ্চ পভতে লোকে ন চানর্ধেন ঘুজ্যতে | 



৯৩৪ নব রুমাল । 

কুত€ কৃতন্রন্য যশঃ কুতঃ স্থানং কুতঃ স্থখং 

অশ্রদ্ধেয়) কৃতদ্বোহি কৃতছ্ে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ 

কারে। কোন” গুণে যেনা দোষারোপ করে; 

কৃতজ্ঞ হদয়ে আর উপকার স্মরেও 

সতত কলাণ পথে করে বিচরণ 3 

স্থখশান্তি ধন্ম স্বর্গ লতে সেই জন ॥ 

কৃতজ্ঞ যে মতিমান্ কাজ কম্মেপড়, 

জানেনা কাহাকে বলে বাবার কটু; 

লাভ সে বিমল কীন্ি লোকের নিকটে 

এ জনমে কভু ভার অনর্থ না ঘটে ॥ 

তপ্পের কোণ যশ, কোা স্থান, 
কোথায় বাস্থথ । 

অতিবঢ পাতকী সে, 

ভাভার দেখিতে নাই মুখ ॥ 

১৪1 পরনিন্দা । 

অন্যান পরিবদন্ সাধু ধথ'হি পরিত্তপ্যতে 
তথ। পরিবদন্নন্যাংস্তুষ্টে। ভবতি ছুঙ্জনঃ ॥ 

পরনিন্দি লাধু হয় যেমন ছঃখিত 

হেজ্জন “তননি হয় হযে পুপকিত। 



নব রত্রমালা। ৯৩৫ 

১৫। দান। 

সম্ষিত ক্র চ দাতা! চ তোগবান্ স্তুখবান্ন রঃ 
ভবত্যহিংদকশ্চৈব পরমারোগ্যমশ্ন তে । 
দানান দুক্ষরং তাত পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন 
অর্থে চ মহতী তৃষ্ণা সচ ছুঃখেন লভ্যতে। 

অন্যায়াৎ সমুপান্ভেন দানধন্মো ধনেন যঃ 

ক্রিয়তে ন স কর্তারং ভ্রায়তে মহতে। ভয়াৎ। 

ন্যায়োপাজ্জিত বিভ্তেন কর্তব্যং জ্ঞানরক্ষণং 

অন্যাযেন তু যো জীবে সর্ববধশ্মবহিষ্কতঃ ॥ 
থাবাপ বাটিয়া খায় যেই জন সবার সহিত; ূ 
দিতে ুতে ভালবাসে, ভোগী, সুখী, হিংসাবিরহিভ ) 

আপনি থাইয়া, অন্তে খা ওয়াইয়া, ভাঁসে তৃপ্তি-নীরে ) 

নিরন্তর আরোগ্য বিরাজ করে তাহার শরীরে । 

দানের সমান বৎস সুছুফর কিছু নাহি আর 

মহাড়ষ্ণা ধন তরে, মহাকষ্ট উপার্জনে তার । 

অন্যানে যে লতি ধন দান ধন্ম করে অনুষ্ঠান; 

পাপের মহছ্ুয় হইতে সে নাহি পায় ত্রাণ । 
হ্তায়াজিত ধনে আচরিবে সদা, জ্ঞান যাহ! বলে; 

অন্যায়ে যে জিয়ে, তার সব ধন্দ যায় রসাতলে ॥ 

১৬। যস্য বাগ্নসী স্যাতাং। 

যদ্য বাঙ্যনমী স্যাতাং লম্যক্ প্রণিহিতে সদ, 
তপস্ত্যাগশ্চ সত্যঞ্চ সবৈ পরমবাপ্রযাৎ। 



৭ ৬৬ সব ব্রউমালা । 

জ্রোনঃ স্মছজযঃ শক্রলোভোব্যাধিরণন্তক? 

দর্বিভূতহিত? সাধুরসাধুনির্দস্বঃ স্মৃতঃ ॥ 

সত্য দান তপস্যা, এ তিন যাঁর অঙ্গের ভূষণ 9 

বাক্য মন বশে যার; সেই লভে ব্রহ্-নিকেতন। 

ক্রোধ স্ছজ্জম় শত্রু, লোভ-ব্যাধি জানেনা বিরাম ॥ 

সব্ব হিতকারী লাবু, অনাধুত নিদ্ধয়ের নাম ॥ 

১৯৭ সংবম। 

ইন্ডরিবণাং বিচরতাং ধিষয়েম্বপহারিষু 

সংঘসে ঘত্রমাতিষ্তেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং 
ইন্দ্রিষ্বাণাং ছি চরতাং ষন্মনোহনুবিধাঝতে 

তদদ্7; হরতি প্রচ্ছাং বায়ুনাবমিবান্তূসি ৷ 

ইক্ড্রিঘাণান্ত সর্বেবষাং যদ্যেকং ক্ষরত ক্দ্রেয়ং 

€েনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞ। দূতে? পাত্রাদিবোৌদকং 

ধ টঁর্ধেো বঃ পরিত্যজ্য স্যাদিজ্দিয়বশানুগঃ 

উ॥ শ্র“ণধনদারেত্য£ ক্ষি প্রং স পরিহায়তে | 

বশে কৃত্বেক্িয় গ্রামং সংষম্য চ মনস্তথা। 

লবান্ সংসাধযেদর্থ।নক্ষিম্বন যোগতন্তনুং ॥ 

বিষয়ের টানে পড়ি ইন্ড্রির দৌড়ায় ববে তথি, 

টাানক। বাখিবে ভারে, অন্দে বথ! নিপুণ সারথী ॥ 

মন ষদি ছুটি চলে ইন্দ্রির যেদিকে ববে ধায়, 

ডরবাভয়। দেয় জ্ঞান, বাধু বা তরণী ডুবার ॥ 



সব বহমালা। ১৩৭ 

বিলে ইঞ্জির কোনো বুদ্ধিও ক্ষরিতে স্থুক করে 

ফলসের ছিত্র দিয়া জল যথা ক্রমশঃ নিঃসরে ॥ 
ধর্-মর্থে ঠেলিযা! ঘে ইক্ত্রিয়ের পা পাচ্ছ ধায়, 
ধন প্রাণ, স্ত্রী পৃল্ব, শ্রী শোভ1, সব, শীপ্র সে হারায় । 

ছর্দান্ত ইন্ত্রিম দশ, . সংযমে করিয়া বশ, 
মন করি জ্ঞানেন্ধ অধীন । 

উপার করিক্বা ধার্য, সাধিবে সজল কার্ধা। 

যোগে তনু না করিয়। ক্ষীণ ॥ 

অনর্থমর্থতঃম্পশ্যর্থকৈবাপ্যনর্থতঃ 

ইন্দ্রিয়েরজিতৈর্বালঃ সুখ অন্যতে শ্খং & 
অকাধ্যই কার্য আর কাধ্যই অকার্ধয ধার চক্ষে, 

থালক সে স্ববেচ্ছাচারী, জখ বলি ছুখ পোষে বক্ষে । 

১৮। পাপী ও পুণ্যবান্। 

খার্যমাণোহপি পাপেভ্যঃ পাপাজ্ব। পাঁপমিচ্ছত্তি 

চোদ্যমানোইপি প।পেন শুভাজ্ব। শুভমিচ্ছতি। 

পাপং কুন্বন্ পাপকীর্তিঃ পাপমেবান্ম [তে ফলং 

পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীত্তিঃ পুণ্য মত্যন্তমক্সতে | : 
তন্মাৎ পাপং ন কুববীত পুরুষঃ শংলিতত্রতঃ 
পাপং প্রজ্ঞাং নাশষতি ক্রিয়মাণং পুনঃ পুন3। 

পাপ চিন্তয়তে চৈব ব্রবীতি চ করোতি চ. 

তল্যাধন্মে প্রবিষ্টদ্য গুণ! নশ্যন্তি নাধবঃ | 
১৮" 



৩৮০ নব রত্রমাল! | 

যে পাপানি ন কুর্ব্বস্তি মনোবাক্কর্মবুদ্ধিভিঃ 

তে তপন্তি মহাআ্মানো ন শরীরস্য শোষণং । 
যদ! ন কুরুতে পাঁপং সর্ববসভূতেবু কহিচিৎ, 
কন্মণা মনস। বাচ। ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদ। ॥ 

পাপাগ্ছা ইচ্ছয়ে পাপ, সহস্র বারণ অবহেলি ? 

শুভান্মা ইচ্ছেন শুভ, সহস্র পর্খপের বাধা ঠেলি ॥ 

পাপ করি পাপকীঞ্ি দহে পাপানলে, 

পুণ্য করি পুণ্যকীন্তি বাড়ে পুণ্য ফলে । 

অতএব পাপ করিবন! বলি হও দুর ব্রত, 

পুনঃপুন পাপাচারে জ্ঞানবুদ্ধি সব হয় হত। 

পাপ যে টিন্তঘ়ে মনে, করে কাজে, মুঝে আর বলে; 

অধন্ম্ে ডুবিয়া তাঁর সব গুণ যায় রসাতলে 
মনোবাক্যে কন্মে ধারা না করেন পাপ-মচরণ,। 

তবাহারাই তপন্বী, তপস্যা নহে দেহের শোঘণ। 
কারে! প্রতি যে না করে পাপাচার, বাক্য মন কর্সে। 

সংযত সুধীর সেই পুণ্যবান্ লভে পরব্রঙ্গে ॥ 

১৯ । অনুতাপ । 

কৃহা। পাপংহি সন্তপ্য তক্মাৎ পাপা প্রমুচ্যতে 
নৈবং কুরধ্যাং পুনরিতি নিরুত্যা। পুয়তে তু সঃ । 

পাপ করি যে করে বিহিত অনুতাপ, হি 

ক্রমশ খাওয়া বায় তাহার সে পাপ। 



নব রহ্রমালা । ৬৩১৯ 

"আর করিব না” বলি” হইলে নিবৃত্ত, . 
অন্থতাপ্ননলে হি শুদ্ধি লভে চিন্ত। 

২০1 প্রাজ্ছে। ধর্ম্মেণ রমতে |. 

প্রাজ্জে। ধন্মেণ রমতে ধন্মঞৈবোপজীবতি 
ধন্মাত। ভবতি হ্যেবং চিভঞ্চাস্য গ্রসীদত্তি ৷ 

প্রজ্ঞাচক্ষুর্নরইহ দৌধান্নৈবানুরুধ্যতে 
বিরজ্যতে যথাকামং ন চ ধন্মং বিমুঞ্চতি ॥ 

ধর্মেই আনন্দ ধার, ধর্মেই থাকেন বিনি জিরা 

ধন্মীআ্া তীরেই বলি? সদাই প্রসন্ন তীর হিয়া » 
প্রজ্ঞ! ধার নয়ন, নির্দোষ তার সমুদয় কল্প, 

ছাড়েন বিষয়স্পৃহ! ইচ্ছামতে $ ছাড়েন না ধন্ম ॥ 

২১। রি এব স্থহদ্ ধন্মো। 

ধর্মএব হতো! হস্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ 

তন্মদ্বর্্মোন হন্তব্যে! মা নে ধন্মো হতোহ্বধীছ। 
ন সীদন্নপি ধশ্মেণ মনোইধন্মে নিবেশযেৎ 

অধাশ্মিকান।ং পাপানামাশু পশ্যন্ ঘিপর্যষং | 
একোধন্মঃ পরং শ্রেষঃ ক্ষমৈকা শান্তিরুভমা 
বিদ্যৈেক! পরম! তৃপ্তিরহিংসৈকা স্থখাবহ!। 
এক এব স্ুহ্ৃদ্ধর্্ে। নিধনেহপ্যনুষান্তি ঘঃ 
শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি । 



১৪ ০ নধ রত্বমালা 1 

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাত চ তিষ্ঠতহ 
ন পুনদারং ন জ্ঞাতির্ধ্্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ। 
স্বৃতং শরীরমুৎ্যজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং ক্ষিতো 
বিশুখ। বান্ধব! যাস্ত ধন্মস্তমন্ুগচ্ছতি | 
তশ্মাদ্ধন্মং জহায়ার্থ নিত্যং সঞ্চিন্ুয়াৎ শনৈহ 

ধঙ্দেণ হি সহাযেন তমস্তরতি দুস্তরং ॥ 

ধম্ম রাখিলেই--ধর্ম রাঁথে, 

নাশিলেই নাঁশে জীবে । 

হতঙ্হ/য় ধঙ্ম নাহারুন্ বাজ! 

ধন্দ নাহানিবে॥ 

পাপীরে যদিও দেখ, বিচবিছে অশ্ব গজ রথে; 

কষ্টে আব কাটিছে তোমার দিন ধরমের পথে 3 

বারেক ন। দিবে মন অধন্মে তথা পিট 
পাপের কুহকে ভুলি হইবে ন। পাপী & 

ক্ষমাই পরম শাস্তি, ধন্জই কল্যাণ যুটিমান, 

বিদ্যাই পরম তৃপ্তি, অহিংসাই স্থখের নিদদান ॥ 

ধন্ম দেই স্ুহৃৎ যে মরিলেও নাহি ছাড়ে পাশ; 
আব যত কিছু সব দেহ সাথে লভয়ে বিনাশ ॥ 

পরলোকে সহায় হইয়া কেহ নাহি দিবে দেখা -. 

পিতা মাতা, পুর দারা, জ্ঞাতি বনু $ ধন্ম রবে একা ॥ 

কাষ্টলোষ সমঞ্ডুতলে তাজি মৃত্ত কলেবর, 

বন্ধুগণ স্বায় চলি, ধন্ম হয পথের দোসর ॥ 



নব রত্বমাল! ॥ ১৪১ 

অত এব চাঁও যদি সহায় পরম, 

অল্পে অল্পে নিতি নিতি সঞ্চিবে ধরম ॥ 

ধর্মের সহায়ে জীব, সংসার আধার 

মহাঁঘোর. স্রতম্তর, হয়ে যাক পার ॥ 



ভগবদমীতা । 
১। বিশখ্বরূপ দর্শন ৷ 

অর্ভুন। 

অধ্যাত্ম পরম গুহা, বপাঁ করি, করিলে বিবৃত, 

তোমার বচনে মম মোহ-তম হ'ল অপহৃত । ১ 

অক্ষয় মহিমা তব সবিস্তারে করিলে ৰর্ণন, 

জীবের প্রভব লক শুনিলাঁম কমল-লোচন । ২ 

কিন্ত দেব, আত্মব্দপ বর্ণি যাহ! করিলে প্রচার, 

স্বচক্ষে দেখিতে চাহি অপরূপ সে ন্দপতোষার। ৩ 

দেখিতে সক্ষম আমি, প্রভু, ঘি হেন মনে লয়, 

প্রকাশে স্বব্ধপ তব, যোগেশ্বব, অনস্ত, ৮ এ 

শ্রীকষ্ঃ ৷ 

দেখ, পার্থ, দেখ চেয়ে শতরূপ' সহত্র প্রকার, 

নানাবর্ণে বিভূষিত, জ্যোতির্ময়, বিচিত্র আকার । ৫ 

দেখ স্থ্য, বস্ত, রুদ্র, দেখ যুখ্ম অশ্বিনী-কুমার, 
কখন যা দেখ নাই, বহুবূপ, চিত্ত-মত্কার 1 ৬ 

একত্রিত একঠাই সমু্দায় বিশ্ব-চরাচর, 

দেখ যাহা ইচ্ছা তব, মম দেহে রহেজ্তরেস্তর। ৭ 
তোমার এ চর্চক্ষে এ দৃশ্ত না আসিবে কখন, 

'দিব্যচক্ষু করি দান, হবে তাঁহে স্থলভ দর্শন | ৮ 
সঙ্গয়। 

এত কহি, হে রাজন্, যোগেম্বর হরি 
প্রকাশিলা ধনজদে শ্রীমতি মাধুরী ৯ 



নব রত্বমালা। ১৪৩ 

ধহ মুখ, বনু নেত্র, অদ্ভুত দর্শন, 

বহু দিব্য অশ্্-সজ্ঘা, দিব্য আভরণ। ১০ 

দিবা মাল্য গল-দেশে, দিব্যান্বর-ধর, 
দিব্য গন্ধে স্থবাসিত সর্ধ কলেবর। 
অত্যাশ্ধ্যময় দেব, অনস্ত অব্যয়, 
বিশ্বমুখ ব্যাপি রহেন সমুদয় । ৯১ 

একত্রে সহম্্র ভানু, অনুত কিরণে, 

আলে] .করি দশদিকু উদ্দিলে গগণে, 
সহশ্র সহস্র রশ্মি দীপ্থি নাহি পা 

দেবের সে অতুলন প্রভার ছটাঁয়। ১২ 
দেব-দেব দেহে দেখে কিরীটি তখন 

বক্মপ ধর শোভে নিখিল ভূখন। 
পুলকিত পার্থ, মগ্ন বিশ্ময়-সাগরে, 

কহিলা প্রণমি কফ্ণেকৃতাঞজলি করে। 

অজ্ঞুনের স্তব। 

তোমার জক্ষয়কীর্তি জগতে প্রচার, 

তব নামে পুলকিত অখিল সংসার, 

রক্ষঃকুল শুনি ভয়ে দিগন্তে পলার 

সিদ্ধগ্নণ ভক্তি-ভরে নমে তব পায় | ৩৬ 

কেনই বাঁ না নমিবে, তুমি ঘষে সান, 
ব্রহ্মার জনক তুমি সর্ব গরীয়ান্। 

সুরপতি, জীবগতি, জগত-নিবাঁস, 
সদসৎ-পরতর, পূর্ণ, অবিনাশ । ৩৭ 



5৪৪ নব রতুমাল।। 

তুমিই দেবাবিদেব, পুরুষ পুরাণ, 
নিখিল বিশ্বের ভুমি পরম মিধান 1 

সরবজ্্, জানিবার ধস্ত ওহে ভুমি, 

অনন্ত-স্বরূপে ব্যাপ্ত বর্গ, মর্ত্য ভূমি | ৩৮ 

অনল, অনিল, যম, শশাঙ্ক, বরুণ, 

প্রজাপতি, পিতামহ, চাহ সকরুণ। 

মমি আমি কর ধোঁড়ে, মি শতবার, 

ভূয়োভূরঃ প্রভু পদে করি নমঞ্কার। ১৯. 

সহ্গুখে পশ্চাতে, হরি, করি নমস্কার, 

সর্ধ দকে প্রণিপাত চরণে তোমারু | 

ভুূম হে অনন্ত-বীধ্য, অমিত?বিক্রম, 

সর্বব্যাপী, সর্ধগ ত, পুরুষ পরম । ৪* 

হেন বিশ্বরূপ তব মহিমা অপার, 
প্রমাদ, প্রণয় বশেন। জানিয়। সার, 

সখা জ্ঞানে বলিয়াছি আমি কতবার 

“ ওহে কৃষক! হেষাদব! সা ছে আমার 1” ৪৯ 

অবজ্ঞায় পরিহাস করিয়াছি কত, 
সমক্ষে পরোক্ষে করি অপরাধ শত, 

আনন, বিহার-শয্যা, তোজনে বা কু, 

নিজ গুণে ক্ষম তাহা! এ ছিনতি, প্রভু 1 ৪২ 

লোক-চরাচপ্ষেক্চুমি পিতার সমান, £ 
তুমি হে জগত-বন্দ্য গুরু গরীরান্, 
কেহ না সমান তব অধিক কোথায়, 

তোমার মহিষা-ভাতি ত্রিছুবনে ভায় । ৪৩ 



সব জত্রমালা ১৪৫ 

ক্জভএব নম, গে, গ্রণভ শরীরে, 

ভোমার প্রসাদ, প্রস্থ, মাগি অক্রনীরে ॥ 

পিতা পুত্রে ক্ষমে বথা, প্রণরী প্রিদ্নায়। 

সথার় ঘেমতি হথা, ক্ষম গে! আমাম্ | ৪৪ 

শুরু । 

সদর্ধ মূর্তি মম নিরধিলে, পার্থ, যাভা, 

দেবেও দরশনাকাজ্্ী দেবতা-ছুল ভ তাহা ॥ 

ঘেজপ হেরিলে মম আজি তুমি, ধলঞ্জয়, 

বেদে তপে যজ্ঞে দানে, কতু দুই নাহি হয়। 
অনন্য-ভক্তিতে যবে লাধনা কর নিয়ত, 

দেখিবে জানিবে তবে প্রবেশিয়া স্বরূপ 521 

গাধিয়ে আমার কার্যা মগ্তুক্ত আসক্তিহীন, 

লব্ব তত দক্া-রত, আধনাতে হইবে লান । ৫২-৫৫ 

একাধশ অধাধয় । 

২। ভক্তিযোগ। 

মধ্যাবেশ্য মনে। বে নাং নিত্য যুক্ত উপালতে 

শ্রদ্ধয! পরযোপেতাস্তে নে বুক্জতমা মৃতা2 | ১২ 

তেষ।ং সহতযুক্তীনাং ভজতাং প্রী“তপুর্ববকং 
দাম বুদ্ধিযোগং তং যেন মামৃপয11ন্ত মে । *: 

আমাতে নিখিষ্ট চিএ অনন্যশ বণ, 

শুন্ধাসহকাবে কার হজন পুন, 

১3 



১৪৬ শব রত্বমালা । 

আমায় থে উপাসয়ে কায়মনঃপ্রাণে, 

যোগিশ্রেষ্ যুক্ততম সবে তারে মানে । 

আমায় তন্মক চিত্ত, ধান-পরায়ণ, 

ভজে যেই প্রেমানন্দে হইয়া মগন, 
হেন ভক্তি করি আনি বৃদ্ধি-যোগ দান, 

থাহালত অবাধে তিনি মামাকেই পান। 

পুরুষ স পর$ পা ভক্ত্য। লভ্যস্ত্রনন্যয়। 

বস্যান্তঃস্থানি ভুতানি নেন সর্বামিদং ততং | ২ 

সেই বিভু ব্যাপ্ত ধিনি বিশ্বচরাচব, 

সর্ধভূত অবস্থিত বাহার অশ্তরে, 
পরম পুবৰ সেই বিশ্ববিধব্রণ, 
অনন্য-ছ51ক্ততে তার হয় ধরশন ॥ 

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন'স্সা ন শোচতি নকাঞ্্ষতি 
সমঃ সর্বেধু ভূতেবু মন্ড(ক্ভং লভতে পরাং। ৫১ 

ভক্ত্য। মামভিজানাতি যাবান্ বশ্চ।ন্মি তত্বৃত 

ততে। মাং তন্বরতে। জ্ঞাত্ব। বিশতে তদনন্তরং 1 ৫৫ 

সর্ববকন্মাণ্যপি সর্দ। কুর্বাণে! মদ্যপাশ্রষঃ 

মহ্প্রপাদাদবাপোতি শাশ্বতং পদ্দমব্যযং | ৫৬ 

চেতসা সর্বকম্ম।ণি ময়ি সন্্যস্য মৎ্পর্ঃ 

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিভঃ মততং ভব । ৫৭ 



নব রত্রমালা । ১৪৭ 

মচ্চিঃ সর্ধবছূর্গাণি মতপ্রসাদাঁ তরিষ্যসি 

অথ চেত্মহঙ্কারানন শ্োষ্যনি বিনগক্যমি | ৫৮ 

অষ্টাদশ অধ্যায়। 

স্রপ্রসন্ন 'আন্ম। ধার বঙ্গেতে মগন, 

সর্বভতে করে ঘেই নমদরশন, 

গিরাঁছে ঘা? তাঁর তন নাহি করে ক্ষো, 

বিষয় লাভের আরশ নাহি ধরে লো 

আম পরে হৃদি ধরে অচল 'ভকতি, 

সেই পর। ভক্তি চা গ লভদ্বে ঘুকতি 
বাপিম্া যেআছি জানি স্ব্ব চবাচর 

ভক্তি বোগে হয তাহ! জ্ঞানের গোচর ; 

খন্ধপতঃ জালি মোরে 5হকত সে জন 
করায় অম্রধানে আমাতে গমন । 

সাধিয়ী সকল কনম্ম আমার আ শ্রন্নে 

ভবে পরঘ পদ তন্রিরা নিভন়ে। 

তেয়াগিয়। আপন কর্ভহ অঠিঘান, 

আমিই কন্মেব স্বামী করি প্রণিধান, 
ম!মাতেই সমংপক্কা কম্ম সমুদয়, 
পহ তুমি, ধনঞয়, আমারি আশ্রয় । 

'আমাতে বাথিলে চিও, প্রসাদে আমার 

হইবে সংসার-ছুর্গ অনারাসে পার। 

করিলে অনাস্থা ইথে ধত্রি অহঙ্কার 

আনা তবে তাহ বিনাশ তোমার । 



১৪৮. নব রত্বমালা। 

মন্মন! ভব মন্ডক্তে! মদ্যাজী মাং নমস্ুরে 
সাঁমেবৈষ্যসি যুক্তবমাত্মানং মণ্পরায়ণঃ | ৩% 

আম্াাতেই কর তুমি আম্ম-সমর্পন, 

জীবন মরণে লহ আমারি শরণ, 

তজন পূজন মোর কর কার বার, 

আমাকেই তক্তিভরে কর নমস্কার 

হইয়ে অনন্য গতি মচ্চিত মপরায়ণ, 

আনন্দ-ন্বকূপ দম হবে তব দরশন। 

৩। ভক্তব্দল ভগবান্। 

দ্বে্ন নাহি কোন" জনে, বাঁধে সকে মেত্রী শবে, 

সর্ধজীবে সকরুণ প্রাণ, 

নিম্মম নিরহঙ্কার, সুখ হুঃথ সম বার» 

শত্রুতেও যেই ক্ষমাৰান্। ১৩ 

সতত সন্তই ঘতা আমাপরে শ্থিরমতি 

সত্যতাক্মা যেই জিতেক্্রিয়, 

আদাতেই বুদ্ধিমন, সপয়ে জীবন ধন, 
সেই তক্ত--আমার সে প্রিক্ক॥ ১৪ 

'অনো নাহি দেয় বাণা, অৰাথ আপনি তথ, 

নাহি জানে চিত্তের বিকার, 

হর্ষ রাগ ভক্গোঙ্থেগ, ক্রোধের নাহি আবেগ, 
সেই তক্ত--শ্রির় সে আমার | ১৫ 

সব ভাবে নিরপেক্ষ, যিনি শুচি ধিনি দঙ্গ, 

উদালখন রহে নিরাধার, 



নব রত্রমালা ) ১৪৬ 

কর্মে নাহি অনুরাগ, বিষয়েতে কবীতরীগ, 

সেই তক্ত-- প্রিয় সে আমার । ১৬ 

নাহি শোক হর্য দ্বেষ, আকাক্ষার নাহি লেশ, 

শুভাশুভ না করে বিচার, 

আমাতে অচল! ভক্তি, আমার অনন্যাসক্তি, 

সেই তক্ত--প্রিক্ন সে আমার । ১৭ 

শক্র মিত্র সম জ্ঞান, তথা মান অপমান, 

অনাসক্ত ভকত উদার, 

শীত উষ্ণ হর্য খেদ স্ুথ হুঃখে নাহি ভেদ, 

সব্ব ভূতে সম দৃষ্টি যার, 

স্তাতি নিন্দা তুগ্য দেখে, বাক্যেতে সংযম শেখে» 

যাঁহ1 পার সন্ধষ্ট আপন) 

গেহ হীন ভ্রমে যতী, অভ্রান্ত সরল গতি, 
প্রির বড় আমার সে জন । ১৮-১৯ 

কহিনু যে ধন্মামৃত, সদা তাহে অনুরত, 

উপাসয়ে যথা যে নিয়ম, 

এঙ্জীবান্ ভপ্তিমান্, আনার তদগত প্রাণ, 
সখ হতে মম প্রিয়তম | ২০ 

দ্বাদশ অধ্যায় । 

পূ । 

তং বেছ্যং পুরুষং বেদ বথ। ম! বে। মৃত্যু; পরিব্যথাঃ 
(উপনিষশ্) 



১৯৫৩. নব রত্বমাল। | 

পরম পুরুষ তিনি জানিবার বস্ত্র, জান তারে। 

মৃহ্য-পীা নাহি হোক্ তোমাদের এ ঘোর সংসারে। 

শরীক । 

জানিবাঁর বস্ত যাহ! বলিব এখন, 

অমৃত সমান, পার্থ, শুন সে বচন। 

জ্ঞেয় এক পরত্রহ্ম, বিহৃ, খিশ্বাতীত, 

সত বা অসৎ, ধিনি ছয়েরই অতীতি। ১৩ 

সব্বদিকে চক্ষু তার, মত্তক আনন, 

সর্বদিকে বাহ ভার, সব্বত চরণ, 

সব্বত শ্রবণ তার লৌক-লোকাণ্ব, 

স্বায় মহিষায় বাপু নব্র চনাচর। ১৪ 

বতেক ইন্দ্রির আর যাহার থে পণ, 
সবার ভিতরে জলে তাহার আগুণ, 

অথ, আপাঁন তিনি হার্্রয় বিত, 

সবার আধার স্রং সঙ্গ বিরহিত, 

সত্ব আদি গুণত্র্ন পাপিহ তাহতে, 

অথচ নিপুণ তিনি নিপলপ্ত জগতে | ১৫ 

ব্যাপু বিশ্ব-টবাচর, বাহির অস্থর, 

শঙ্গ হতে হগ্মতর, বৃদ্ষিশগোচর, 

দুর ভৈতে দূরে তিনি ছাড়ায়ে আকাশ, 
সেইরূপ মন্তরে ও তাহারি প্রকাশ । ১৪ 

কারণ পেতে মেই অভিন খিরাজে 

ভিন ভিন ভাবে ব্যঞ্ জাখগণ মাঝে । 



নব রত্রমালা | ১৫৯ 

জগত-জনক তিনি, জগত-পালন, 

তিনিই প্রলয়কালে সংহার কারণ। ১৭ 

সব জ্যোতি জ্যোতিশ্নান্ তাহার প্রভায়, 

তিমির অতীত সে যে অকলঙ্ক ভারু। 

তিনি জ্ঞান, জ্ঞের় তিনি, লভ্য হন জ্ঞানে, 

সবার হ্বদস্ন পূর্ণ তার অধিষ্ঠানে | ১৮ 

| ত্রয়োদশ অধ্ান্ন । 

৫। সর্ববভূতান্তরাঁয্মা | 

সমং সর্ববেধু ভৃতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং 
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং ঘঃ পশ্যতি স পশ্যতি | ২৮ 

সমং পশ্যন্ হি সর্বাত্র সমবস্থিতমীশ্বরং 

ন হিনন্ত্য।জনাক্্ানং ততো! ঘাতি পর|ং গতিং | ২৯ 

যে দেখে পরম আত্মা, সর্বভূতে নন, 

নশ্বর সংসার মাঝে অক্ষর পরুম, 

তাহার দেখাই দেখ!--সেই সত্য জানে, 

দেখ। দেন পরমাম্বা তার দিব্য জ্ঞানে । 

সর্কাভৃতে সমভাবে নিরথি আস্মায়, 

আন্মাহংস! পরিহরি, স্ুথে তরে বায়। 

অনাদিত্বানিগুণত্বাৎ পরমা তআ্বায়মব্যয়ঃ 

শরীরস্থোইপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে। ৩২ 



১৫২ লব রত্রমাল1। 

ঘথ। সর্ববগতঃ সৌক্ষব্যাদাকাশে। নোপলিপ্যতে 
সর্বধত্রীবস্থিতে। দেহে তথাত্স। নোপলিপ্যতে | ৩৩ 

যথ। প্রকাশফত্যেকং কৃৎস্ং লোৌকমিমৎ রবিঃ 

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথ! কতন্্রং প্রকাশম্মতি ভারত । ৩৪ 

অনাদি নিগু'প সেই পরম আম্মার 

আবর্তিত কনম্মচক্রে না হয় বিকার । 

গাকিয়া ও দেহে কিছু না করেন প্রত, 
শুভাশুভ কর্ম্মফলে লিপ্ত ন'ন কন ॥ 

সর্বগত শুক্মকাম্ মাকাঁশ যেমনি, 

নিবসেন সর্ব দেহে নির্লিপ্র আপনি । 

এক রবি প্রকাশয়ে সকল ভুবন, 

ক্ষেত্রী ও সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশে তেমন ॥ 

এয়োপশ অধ্যান্ত। 

৬1 বিভৃতিযোগ। 

অহ্ভুন। 

পরব্রহ্ম পরমধাম, আদিদেব পুণ্য নাম, 

দিব্য পুরুষ সনাতন, 

মহর্ষি দেবধি নরে, মহিমা! কীর্তন করে, 

স্বরং প্রকাশ নারায়ণ । 

যাহা শুনি ত্য মানি, প্রভূ, সত্য তব বাণী, 

বাখানিলে আপনি কেশব। 



নব রত্বমালা | ১৫৩ 

৩ৰ বাক্তি গুড মি, কি জানিবে মুটখতি, 

নাঠি জানে দেব কি দানব। 

আছ নিজ নৃহিমায়, জান তুমি আপনান্, 

তু হ-ঠাবন নহেখৰ, 

(বিড5 তব অশেষ কহ দাসে সবিশেষ, 

বাপু বাহে বিখচরাচর | 

এঠাঝোগী হমি বিকু কেমনে জানিব প্র, 

প্যান ধরি ও পদে সাই : 

কানু কোন্ ভাবে বল, ধেদানে গিব ছল! 

ভাবিয়া কিছুই নাহি পাই । 

যোগ্য যাহা তব, বিন্ুতি বিচিএ নণ, 

ক্ুপা করসে কহ জনাদ্দন, 

দে আমুত ঘত শুনি, ৯০) হয় আরো শুন, 

[কিছুতেই তৃপ্ত নহে মন 1 ১২-১৮ 

কাব বিভুতি মম, নাহি অন্ত, নাহি পরিমাণ, 

না! গারে বণিতে কেহ, খলিব হে শ্রধান প্রধান । ১৯ 

পরমাধ। সব্বশত, আমি হে সবার অগুষামী, 

আমি আদি, আমি মধ্য, সকন আাবের অগ্ক আমি | ২৩ 

এপার আম বধু, জো [ভিগণে রুবি অংশ্থমান্। 

মবাচি মক তদলে, নক্ষাণে গুণাত্ড কাঠিমান্ ২৩ 

বেদে আমি সামবেধ) দেবগণে আমি হে বাব, 

ইঞ্জিয়গণেতে মন, জীবকুলে চেতন1, পাওব। ২২ 



১৫৪ নব রত্রমালা । 

রুদ্রেতে শঙ্কর আমি, বক্ষ রক্ষঃকুলে ধনেশ্বর, 

বস্থতে পাখক আমি, গিবিমাঝে সুমেরুশিখর | ২৩ 

পুরোহিতে জেনো আমি পুরোহিত-গু৭ ধহস্পতি, 

সাগব সরমী মাঝে, সেনানীর স্বন্দ সেনাপতি ॥ ১৩ 

মহর্ষির আমি ভূণ্ু, বচনেতে গুকার অক্ষর, 

ষক্জে আমি জপবজ্ঞ, স্গাবরেতে হিমগিরিবর ॥ ২৫ 

অশ্বথ বিটপা মাঝে, খধিগণে নারদ দেবি, 
গন্ধব্বেতে চিত্রবপ, সিদ্ধজনে কপিল মহর্মি ২৯ 

সাগরমন্থণঞাত উচ্চশ্রবা আমি হয়েশবর, 

গজেন্ধ্রে উরাবত, নরঝুলে আমি নুপবর | ২৭ 

ধেল্থ মধ্যে কামধেন্, আযুধেতে মানি হই বাজ, 

কামদেব জীববধোনি, বিবধরে আমি নাগবাজ । ২৮ 

নাগেতে অন্ধ মামি, জলচবে আমি গো বক্ষণ, 

অর্ধ্যমন্ পিহৃকণে, সংঘমীর যম, হে অঙ্ছুন | ২৯ 

প্রহলাদ দৈত্য কুলে, গণকের গণনার কাল, 

মগের মুগেন্ত্র আমি, বিহ্ঙ্গমে গক্ড দয়াল | ৩০ 

গতিশীলে আমি বাদু, শঙ্রধরে আমি দাশরথি, 
মতস্োতে মকর মামি, নদী মাঝে আমি ভাগীরগী । ৩৩ 

সকল স্থষ্টির মাম আদি অস্ত মধ্য হে অস্ষুন, 

ব্দ্যান্গ অধ্যাপ্রজ্ঞান, বাগ্সিদের বাদ স্ুনিপুণ ॥ ৩হ 

সমাস সমূহে দ্বন্দ, অক্ষরের আমি হে অকার, 

আঘিই অক্ষর কাল, বিশ্বমুখ বিধাতা সবার । ৩৩ 

আমি সব্বহ মৃত্যু, ভবিষ্যৎকল্প মহাযোনি, 

কার্তি, বাকু, আ, ক্ষন, মেধ।, স্মৃতি, ধুতি, দেবীস্বপিনা । ৩৪ 



নব বত্রমাল।। ১৫৫ 

গাদবেদে পহহ সাম, গামৃত্রা ছন্দের ভিতর, 

মাপে আমি মাগশীর্ষ, খহুতে বসন্ত খহুবর | ৩৫ 

প্রবঞ্চকে আমি দাত, তেজন্বীর তেজ, হে অর্জুন, 

আমি জয়, বাখসায়, সাঙ্গিকের আমি সন্বগুণ। ৩৪ 

বৃষিবংশে বাসুদেব, পাবে গাও্াব ধর, 

কবিকুনে শুক্রাচাধা, মুনিগণে বান মুনিবর। ৩? 

পণ্ড বিধাভার দণ, জিগানূর আসি নীতিবণ, 

গুহা বিষয়েতে মোন, জ্ঞানিদেহ্র মামি জ্ঞানোজল। ৩৮ 

সর্ব বীজ জমি, কেহ ক্ষণৃতরে 

মামা বিনা ভিউতে না পারে চরাচনে। 

অনপ্ত, হে পবন্থপ, বিভৃতি আনার, 

সংক্ষেপে তোমায় আমি কহিলাম সার! ৩৭-৩% 

ধা কিছু প্রভাব, বল, শ্রী এশ্খ্য-দৃতি, 

নম তেজ অংশে তাহা সকলি সঙ্ৃত। 

থা বাহুলো এত কিবা প্রয়োজন ? 

একাংশে ব্যাপিয়া বহি সমগ্র হবন । ২১৪২ 

দশম অধ্যায়। 

৭৮ প্প্রাণস্তা প্রাণং | 

আন) ভাতে শরখর কোন খাই শাহি কিছু আবি, 

সবে আমা? ওতপ্লোত, গাখা যথা হূচ্ে অণিহার | + 

সলিলে জাদিই রস, প্রভা আমি পৰি শশী করে, 

প্রণব বেদেতে, রোমে এ, পৌরুষ আমি নরে। ৮ 

'মন্গ্তে তেজ মামি, টবিবাতে আমি পুখা ঘা, 



১৫৬ নব রত্বমাল। । 

তপস্বীর তপোবল, সব্ধভূতে আমি হই প্রাণ। ৯ 
আমি সর্বভূতবীজ, সনাতন, জেনে তাহা স্থির, 

জ্বানীর আমিই জ্ঞান, তেজ আমি হই তেজস্বীর | ১০ 
আমিই বলীর বল, কামরাগ তাহে বিরহিত, 

জীবের আমিই কাম, হয যাহা ধম্ম-নিয়মিত | ১১ 

গুণগ্রাঙ্গ সান্বিক, রাজসিক, তামনসিক, 

বাঁধা রহে চরাচর ধাস্ছে 

আমা হ'তে সমুদি- ৩, আমাতেই অধিষ্ঠিত, 
আম কিন্তু নভি লিপ তাহে। ১২ 

সপ্তুম অধ্যাক্। 

আমিই প্রথম তেজ, 

আদিত্য আমাগি তেজে প্রকাশে ভূবন, 

শশাঙ্গে আমার জ্োোতি, 

আমারি ধরিয়া তেজ জলে ছুতাশন।। ১২ 

আমিই প্রবিঞ্ন হয়ে পুথিধী ভিতর, 

সবলে ধরিয্া আছি সব চবাচর 

আমিই ভ্ঠয়া পন সোম রসঝয় 

পোষণ করিনা বাখি ৪ম পি-নচসু। ১৩ 

বৈশ্বানর কপে আমি 

চর্ব চোবা লেহ পেয় অন্ন চমু, 

তাবে? জঙরে পশি 

প্রাণাপান বোর পাক কি সময় | উল 

নপগ হদন-লানা অন্তগামা সাগাৎসার, 
স্যাম 2775 তি শানে প্রকাশ বিনাশ তাজ, 



নব রত্বমালা । ১৫৭ 

সকণ বেদের বেষ্ঠ আমি পুর্ণ জ্ঞান, 
বেদান্ত-ক্ৎ, বে্দোথবিত, পুরুষ পুরাণ । ১৫ 

পঞ্চদশ অব্যায় । 

৮| পুরুষ । 

দ্ববিমৌ পুরুযৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ 
"রঃ সর্্বাণি ভূতানি কুটস্ড্োহক্ষর উচ্যতে | ১৬ 

উত্তমঃ পুরুধস্থুন্যঃ পরমাস্মেত্যুদীহৃতঃ 

নো লোকত্রযুমীবিশ্য বিভল্তযব্যয় ঈশ্বর? । ১৭ 

মন্মাৎ ক্ষরমতীতোইহমক্ষরাদপি চোভমঃ 

অতোহম্মি লোকে বেদেচ প্রথিত? পুরুষোভ্তমঃ1১৮ 
যো মাঁষেবমসন্মাঃটো। জা [নাতি পুরুষোক্তমং 

স সর্বববিদ তজতি মাং সর্বভাবেন ভারত | ১৯ 

পুরুষ হজনা জেনা ক্ষ ও অঙ্গর 7 

রা সেই যাহা সন্দভীত ৮রাচর | 

পেহস্থিত আয্মা থান, বিগত-ক পুষ, 

€হনিই চৈতন্ঠময় “অগ্র পুরুষ । 

সরাগর ভিন্ন খিনি পরন ঈশ্বর, 

£পাকত্রম় ভণ্ড, পরমাত্মা পরাত্পর, 

কাত, ম্্ষরেরও উও্ঘ যে আমি 

পোকে বাদ পিদিত 'পুনোতম। ম্বামী। 



১৫৮, নব রত্বমালা | 

সেংসা ররমোহবন্ধ কাটি দিব্য জ্ঞানে, 
আমাম গুুকষোতও্তম” স্ব্পে যে জানে, 

সকলি সে জানে, পার্থ, তন-মন-্ধন, 

সর্ব ভাবে ভজে মোরে, জে সর্বক্ষণ ॥ 

পঞ্চদশ অধ্যাক্ক ॥ 

৯। গীতার আদর্শ জ্ঞানী। (স্থিরপ্রজ্ঞ ) 

স্থির প্রজ্ঞ সমাধি, কি তার লক্ষণ % 
তাহার ভাষণ কিবা, আসন, গমন ? 

অ.কুষ্ঃ | 

বিষয় কামনা, বিষয় বাসনা 

ত্যছে সব তুচ্ছ গণি, 

আপনি আপনে, রভে ও? মনে, 

স্থিরপ্রক্ছ” সি মুনি । 

ছুথে নহে ক্রি, নাহ 2খে হাটি, 

প্পহাশন্য নিরাময় ও 

কাননাবিহীন, ভয়-ক্রোধ ইন, 

স্থিরবুক্দি তাবে কয় ॥ ৫৫-৫৬ 

ন্নেহশুন্য ভবে আম্ম-পারে সবে 

শুভ]শুভ নিব্বিশেষ ; 

নাহ "অতি হষ, না হয় বিমষ, 

না রাবি কাহার দ্বেস%5 



নব বত্রমাল। । ১৫৯ 

দেখ এই কুন্মে, নিজ কোব-বন্মে 

করে অঙ্গ-সংহরণ, 

বিষয় হইতে, ইক্ট্রিয়ে তেমতি 

সংহরেন প্রাজ্জজন | ৫৮ 

নিরাভারে বিষয়-নিবু্তি হয় সত্য, 

বিষয়-বাসন। তবু জাগে মনে নিত্য ) 

সাধক লভয়ে যবে ব্রঙ্গ-দরশন, 

বিষয়-বাসনা তার নিঃশেষ তথন 1৫৯ 

বিচক্ষণ পুরুষ-প্রব 

যতই করুক ন। যতন, 

প্রীমাথী যে ইন্ডরিয় নিকর 

সবলে হরিঘ। লয় মন । ৩৯ 

ইঞ্জিয় সংঘমি ধীর, 
আমাপরে বে করে নিভর, 

জিতেন্দ্রিয় সাধু বীর, 
স্থির প্রজ্ঞ ধন্য সেই নর ।৬১ 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 

১০। জ্ঞান, সাত্বিক রাজপিক। 

সর্বভূতেবু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে 
অবিতক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং (বিদ্ধি সাত্তিকম্। ২০ 

পৃথকত্বেম তু যজ জ্ঞানং নান। ভাজা ন্ পুথখিধান্ 

বেত সর্ব্বেষণ ভূতেবু তজজ্ঞানং বিদ্ধি রাজলম.। ২১ 



১৬০ নব রত্রমালা। 

অপ, অব্যয় খিনি, এক অদ্বিতীয়, 

'অখিভক্ত, সর্কসুতে বিভক্ত বদি ও, 
এই একী ভাব যাতে হয় প্রকাশিত, 
দেহ সে সন্তিক জ্ঞান, কহেন পঞ্ডিত। 

অথণ্ড অথায় সেই অভিন্ন আম্মার 

ভিন্ন ভূতে ভিন্ন ভা, বিভিন্ন আকার, 

এহ যে পূর্বক ভাব দৃষ্ট বাতে হয়, 

ভেণজ্ঞান সেই--তারে বানলসিক কন । 

অষ্টাদশ অব্যাও 

তবিদ্ধি প্রণিপাভেন পরি প্রশ্নেন সেবয়। 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তন্ত্দ্শিনঃ 

ঘজছ্ঞাত্ব। ন পুনমৌহমেবং যাগ্তপি পাশুবৰ 

ঘেন ভূতান্যশেষেন দ্রক্ষপ্যান্সন্যথো মধি। 

সর্বভু তস্থমাক্সানং সর্ববভূতানি চাত্সনি 

ঈক্দতে যোগঘুক্তাত্স। সর্বত্র সমদর্শনঃ 

ঘে মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ববং চ ময়ি পশ্য'ত 

ভপ্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মেন প্রণশ্যতত। 

সেব। প্রণিপাত প্রশ্ন, যতনে অনেক, 

লভহ সদশুক্ত কাছে জ্ঞান-উপদেশঃ 

মো হনাশেক বিবে সেজ্ঞানেব প্রভা, 

লর্বহুহ অপনাতে, আমতিত আঙগা। 



নব রত্বমালা । ১৬১ 

হরধধভূতে আক্মাতে ঘে কবে নিরীক্ষণ, 

পরমাস্সা সব্বভূতে সম-দরশন, 

যে দেখে সবাতে আমি, আমাতে সবার, 

আমায় হারায় না লে, আমিও না তায় ॥ 

জ্ানযোগ। 

দন্ত শ্রাঘা পরত্যাগ, ক্ষম।, সরলতা, 

অহিংসা মকল জীবে, চিত্তের স্থিরতা, 

অস্থর-বাহির শুণ্, ইণ্দির দমন, 

অহস্কার পরিহার, সদগুরু লেবন, 

বিষয় বিগ ত-তৃষ্জ, ইবরাগ্য আশ্রন, 

জন্ম-মুত্যু জরা-ব্যাধি ভাবা বিষমজ্স ; 

পুত্র দাবা গুহাদিতে আসক্তিরহিত, 

নখ ছুঃখে সমভাব, সম হিতাহিত' 

"নামাতে অলনাযোগে অচল ভকতি, 

বিজ্নত। অভিরুচি, জনতঠা-বিরতি, 

পরম অব্যাত্মজ্ঞান সদ] উপাজ্জন, 

বারবার পরমার্থ-তন্ত আলাপন, 

এই সমুদায় যাহা ষথার্থ সে জ্ঞান, 

(এপরীত যাহ। কিছু সে লব অজ্ঞান । ৮-১২ 

ত্রয়োদশ অধ্যাষ। 

দবা-ফজ্ঞ ২৩ জ্ঞান ষক্ই গ্রাধান, 

বাল যোগে হর কম্ম পব্যবলান । ৩৩ 

২১ ৯ 



৯৬২ নব রতুমাল। । 

সেবা, প্রণিপাত, প্রশ্ন, যতনে অশেষ, 

লভহ ঘদ্গুরু কাছে জ্ঞান উপদেশ । 

মোহ নাশে দেখিবে সেজ্ঞানের প্রতভায়, 

সর্বকুত আপনাতে, আমাতে আম্মায় ॥ ৩৪-৩৫ 

'সাপনারে মহাপাপী যদি মনে লয়, 

যাবে তরি, জ্ঞানতরি করিয়। আশ্রয় । ৩৩ 

কাষ্টভার ভক্ম যথা পরন্দীপ্ অনলে, 

সর্ধ কন্ম ভম্মসাৎ হয় জ্ঞানানলে । ৩৭ 

(6ত্ত-শুদ্ধিকর নাভি জ্ঞানের সমান, 

কালে তাহা লভে ষোগী, সিদ্ধ ভাগাবান্ । ৩৮ 
পভে জ্ঞান, অদ্ধাবান্ এক।নষ্ট ষতী, 

ভানেতে পরমা শান্ত লভয়্ে স্থমতি 1 ৩৯ 

সংশয়াস্থা শ্রদ্ধাইন--সুঢ সে বিনষ্ট, 
ইহলোক পরলোকে, সব সুখ-ভ্রু | 

বিকশিত যার চিতে হম আগ্রজ্ঞান, 

ঘযোগধুক্ত করে যেই কন্ম অন্তগ্ঠান, 

জানান হইয়! ছি সংশয় গহন, 

থসি ঘায় সব তার করম-বন্ধন ৫৪১ 

চতুর্থ অধ্যায় 

আমার ভজে, হে তাত, চতুর্বিধ পুণ্যবান্ 

হঃখার্ভ, তত্বজিজ্ঞান্থু, অর্থাকাজ্ষী, জ্ঞানবান্। ১৬ 

ইহাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, একনিষ্ঠ তক্ততম, 

আমাকে করয়ে প্রাভি, প্রিক্জ অতি সেও মম। ১৭ 



নব রত্ুমাল ।, ১৬৩ 

“মাক অধিক।রী এবা, 

জ্ঞানী কিন্ত আস্থা স্ব্প, 

শভে সে উত্তমা গতি 

আম সহ যুক্ত অপরূপ | ১৮ 

জন্মজন্মান্তরে লতি 

“বান্থদেব সব্ব” এই জ্ঞান, 

হধানী সে আমানত পান্থ 

স্থহুলত হেন পুণ্যবান্। ১৯ 

সপুম অন্যায়? 

১১। কম্মযোগ। 

অঙ্চুন। 
কম্ম হতে বুদ্ধি বড়, খল যদ্দি তুমি জনার্দান, 

তবে কি অঘোর কৃত্যে জাইলে আমারে এখন | ৯ 

দ্যর্থ বাক্য বলি কেন কর মোর বুদ্ধি কলুষিত, 

এক পথ বলে দেও. শ্রেয় যাহে লভিব নিশ্চিত 1২ 

শ্রীকৃষ্ণ । 

লোকের িবিধ নিষ্ঠা হয়েছে কধিত, 

্তানবোগে, কম্মধোগে রহে সমাশ্রিত। 

জ্ঞানষোগে সেই নিষ্ঠা লভে জ্ঞানিগণ 

কম্মষোগে পভে ষোগী মোক্ষপরায়ণ | ৩ 

কম্ম-মন্নষ্ঠান বিন$ কেহ না কখন 

নিবুক্তি শিখরে, পার্থ, করে আরোহণ । 



১৬৪ মব রত্রমালা । 

আসক্তি তেয়াগি চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে 

সঙ্গাপ গ্রহণে সিদ্ধি কু নাহি মিলে । ৪ 

কম্ম ছাড়ি ক্ষণকাল থাঁকা নাহি যায়, 

স্কাভাৰ্ষিক গুণে কন্ধম আপনি করায় ৫ 

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিধু লোকেষু কিঞ্চন 
নানবাপুমবাপ্তব্যং ব্তএক চ কন্মণি | ২২ 

রত 

যদি হাহং ন বর্ডেয়ং জাতু কম্থাপ্যতভ্রিত? 

মম বক্সণানুবর্তন্তে মনুব্যাঃ পার্থ সর্ববশহ | ২৩ 

উৎ্সীদেবুরিমে লোক। ন কুধ্যাং কম্ম চেদহং 
সঞ্তরন্য চ কন্তান্যামৃপহন্যামিমা? প্রজা | ২৪ 

ভ্রিলোকে কি দেখ, পার্থ, ক্টবা আমার» 

কি আাছে পাইনি যাভ|, আছে কি পাবা? 

তবু দি তন্দ্াহীন কনম্ম নাহি করি 

লোকে যার অপঃপাহত সেই পথে ধার । 

আমিশা করিলে কনম্ম সবে কম্ম ছাড়ে, 

কম্মলোপে ধন্মলোপ হয় এ সংসারে; 

বরণসঙ্ধরে হয় নগু প্রজাকুল- 

কশ্মেতে হদান্য যত অনথেব মল। 

তুতায় অধ ) 

নিম হৃদয়ে কম্মানুষ্ঠান। 

পশ্মে আছে আধিকার, নাহি স্ব অধিকার ফলে, 

সাধ জীবনের কণ্ম নিপপেদ হায়ে ফলাফলে । 8? 



নব রত্বমালা । ১৬৫ 

যোগস্ত হইরা নিত্য সাধ” কাধ্য অনাসক্ক-মন, 

কফণাফলে সমদুষ্টি - সমভাই ঘোগের লক্ষণ | ৪৮ 

কন্মফলে নিরাকাজ্ণী বদ্ধিমান মনস্ী যে হয়, 

জনম বন্ধন-মুক্ত সেই পান্ধ পপ নিন্বামর 1 ৫১ 

বিহীয় অধায । 

মনেতে ইন্দ্রিয়গণ করিয়া সংযত 

আসক্তি ছাঁড়িরা যেই রৃহে কম্ম-রত, 

ফপাকাজ্সণ-শগ্) যাত্র করম-উদাম, 

(সেই ভর, ধনঞ্জয়। যোগার উনভ্ভম | ২ 

59 কন্মী, কম্মবান ভুলা কোন জন? 

কম্ম বিনা দহযাত্রা চলে কতক্ষণ % ৮ 

আনার ধাার প্রাতি, আন্মাতেই রতি, 

আন্মাম সম্কট সদা বেই শুদ্ধমতি, 

ন।? চাহে অপর কিছু পার্থিব যে ধন, 

ঘুচে যার সব তার করম-বন্ধন 1 ১৭ 

কুতাকুতে উদ্বাীন বিচদর স্বাধীন, 

আশয় না চাহে কারো, নাহি রাখে খণ | ১৮ 

'অসনাসক্ত সাধ” কার্ধা, তাই বলি পার্থ, 

নঞ্কাম করম-ব্রতী লভে পুরুষার্থ। ১৯ 

শা সং রক চি 

ফল-কামনাধ যথা লৌকফিক অজ্ঞান 
আসক্ত হইয়া করে কম্ম অনুষ্ঠান, 

চলোকরক্ষা হেতু সা বিদ্বান থে জন 

অনালন মনে করে কতব্য পালন। ২৫ 



১৬৬ নব রত্বমালা। 

নিলিপ্ত ভাবে কন্মমানুষ্ঠান । 

মুঢ যবে করে কাধ্য প্রকৃতির শুণে, 

অহঙ্কারে “আমি করত” ভাবে মানে মনে? 

গুণ কম্ম ভাগ করি যথা পরিমাণ, 

তন্রজ্ঞানী ছাড়ি দেয় কন্তনাভিমান। 

ইন্দ্রিয় ইন্দ্রির-কম্ম, পুথক্ জানিয়া 

আপনি নিরস্ত বে নিলিপু থাকিয়া । ২৭-২৮ 

ততাম্ম অধযাজ,। 

কামনা-সঙহগলহান হয় মার চিত, 

কম্মফল ত্যাগী [বনি তিনিই পরিতি। 

জ্ঞানানলে কন্দাল করিয়া দাহন, 

করেন সকল কম্ম, নিনিপু আপন । ১৯ 

বানু শৃচ্য, নিভ্যতৃপ্রু, ঘিনি শিরা 

স্ব্বকম্ম তাহার অরুত তুলা হন্পু । ২০ 

যদ্চ্ছ] স্বলপ লা পরিতুছ মন। 

(সিদ্ধি অসিঞিতে ভেদ না জানে দম জন, 

দ্বপ্ত-লেশ নাহি যাব, নাঙি কেহ আবি, 

করমে আবছ নন সব্ধকণ্ম করি । ২২ 

চঠুর্থ অধ্াফ। 

ভি০শন্দিমু, বিভিতায্সা। আসক্ক্রি রহিত, 

(মোগবুক্ত, পাপমুভত শান্ত সনাহিত, 

সধ্বঠতে দেখে যেহ পঞ্টন আনায়, 

সধ্বকম্ম কণে হবু পিপ্ত নহে তায় ৭ 



নব রত্রমালা | ১৬৭ 

ঈশ্বরোদেশে কর্তব্য সাধন । 

ঘশ করে!ষি যদশ্নীসি যদ্জ্ৃহোষি দদাসি ঘৎ 

যন্তপন্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদার্পণং ॥ 
শুভাশডভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কন্মবন্ধনৈঃ 
সন্যাসযোগঘযুক্তাত্ম। বিমুক্তে। মামুপৈষ্যসি ॥হচহ 

বজন, ভোজন, দান, আচরিবে যাহা যাহা ধন্ম, 

তপস্যা তপিবে যাহা, স'পিবে আমায় সব কম্ম। 

'এড়াইয়া এইব্রপে কর্মফল বন্ধনের দাস্স, 

সন্ন্যাম ঘোগেতে যুক্ত, হবে মুক্ত পাইয়ে আমায়। 

যে ভু সর্ববাণি কন্মাণি মি সন্নযন্য মতপরাঃ 

অনন্যেনৈব যৌগেন মাঁৎ ধ্যায়ন্ত উপীসতে। 
তেষামহুং সমুদ্ধন্ত। স্বৃত্যুসংসারসাগরাৎ 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং | 

এক চিত্তে করে ধার! ধ্যান আরাধন, 

আমাতে সকল কর্ম করি সমর্পণ, 

মুত্যুময় ভীষণ এ সংসার সাগরে 

আমার আশ্রয়ে তারা অনায়াসে তরে। 

সর্্বকম্মাণ্যপি সদ! কুর্কবীণে মদ্যপাশ্রয়ঃ 
মহ প্রসাদাদবাপে।তি শাশ্বতং পদমব্যযং 1 ৫৬ 



১৬৮" নব রত্বমালা । 

চেতস। সব্ৰ কম্মীণি মধি সন্গ্যস্য মৎপরঃ 

বৃদ্ধিবোগমূপাশ্রিত্য মচ্চিন্তঃ সততং আব । ৫৭ 

মচ্চিন্তঃ সর্ববহুর্গাণি মত্গ্রসাদাৎ তরিষ্যসি 

অথ চেহ ত্বমহস্কারানন শ্রোষ্যসি বিনঞ্্যাস ॥ ৫৮ 

সাধক সকল কণ্ম আমার আঙয়ে 

লভিবে পরমপদ তবিয়া নিভয়ে । 

তেম়াগিয়া আপন কর্তহ্ন অভিমান, 
আমিই কম্মের স্বামী করি প্রণিধান, 

মামাতেই সমর্পিয়া কন্ম সমুদয়, 

লঙ ভুমি, ধনঞ্জর, আমারি আশ্বয় ॥ 

মাতে রাখিলে চিন্ত, প্রীপাদে আমার 

এ ঘোর সংসার দুগ সুখে হবে পাব; 
করিলে অনাস্থা! ইখে ধরি অহঙ্গাবৰ 

অআবশা হইবে তাহে বিনাশ তোমার | ৫৮ 

অগ্ভাদশ অধ্যা্র। 

কন্মই যোগের সোপান । 

কম্মফলে 'অনাসক্ত হযে যেই জন 

নিত্য নিয়মিত কম্ম করয়ে সাধন, 

সেই যোগী, সন্ধ্যাসী ও সেই, ধনঞ্জর, 

(নক্ষিয়, নিরগ্রি কভু সন্নযাপী না হয় ১ 

সন্গ্যাস ষাহাঁকে বলে ধোগ ভারে কর, 

না ছাড়িলে ফল-আশা) বোগী নাহি হয়। 



নব বত্রমালা । ১৬০১ 

ঘোগ-আরোহনে, পার্থ, কর্মহই সোপান, 
তআর্ঢ যে যোগাসনে “শম” তার যান । ২-৩ 

ইর্গুষ-বিষয়ে ধার নাহি অনুরাগ, 
€ভাগ আশে কঙ্ম্-পাশে বিনি বীতরাগ, 

সব্বক্ষণ যিনি সব্ব সঙ্কলপ রহিত, 

ধোগান্ধঢ় বলি তিনি হন অভিহিত 

রঃ অধাৰ । 

ত্যাগ-তন্ত | 

কখম্য কন্ম পরিতভাশ সন্গাসীর ধ+3, 

কন্মতাযাগ সন্বাসের, জেনো সার মন! 

কল্যাণ তেমাছেব প্রকৃত লঙ্গণ, 

ত্যাগের লক্ষণ নহে কন্ম বিসজ্জঞন | ২ 

কহেন মনাষী কেহ, কল্মু দোষমর, 

কণয় মাত্র দোষবতৎ কর্ধিব বজ্জন। 

অগ্ঠে কহে সন্ব কল্ম দোষাবহ নয়, 

বজ্ঞ দান তপঃ কণ্ম প্রকঈ সাধন । 

শুন তবে ত্যাগ-তহ যাহা জান শ্চি তং 
ওতে ভ্রিবিধ ত্যাগ হর প্রকন্তি 

হক্জ দান তপঃ কণ্ম চিনা 
লজ্ঞ দান তপ তাজ্য নহে কর্দাচটন । 5১5 

আসক্তি ফল-কামনা করি পরিভাব, 
ক্্ব্য-সাধন, পাথ, কক্ষ 5ন্বসার। 

চা 



১৭০ নব রত্রমাল।। 

সমূলে কন্মের নাশ যুক্তিযুক্ত নয়, 

মোহবশে কন্মত্যাগ তামস সে হয় । ৬-৭ 

কায় ক্রেশে কষ্ট ভয়ে কম্ম-পরিহার-- 

নাহি ত্যাগ-ফল তাহে-রাঁজস আচার । 

ফলাসক্তি পরিহরি কন্ম অনুষ্ঠান 

কর্তব্য আদেশে- সেই সাত্বিক বিধান । ৮-৯ 

শুভে না আসক্তি লেশ, অশুভে নাহিক” দ্বেষ 

ছিন্নমূল সংশয় অজ্ঞান 3 

পরিভরে বানায়, ফলাফল কামনাক, 

মেধাবী পরম সন্ববান্। ১ 

সর্বকর্ম্ম ত্যপ্সিবারে দেহী সাধ্য নব, 

কর্মফল-ত্যাগী যেই ত্যাগা সেই হয়। ১১ 

অষ্টাদশ অধ্যাক্স 

শীরুষঃ-- 

কহ পার্থ এবে কহিলাম বাহ 

শুনিলে কি ভুমি একাগ্র মনে £ 
মঙ্ঞান-রচিত মোহ কি তোমার 

হহয়াছে দ্বব একথা শুনে ? ২ 

্সত্জণ-_ রী 

তোমার প্রসাদে প্রভু মোহ অপনী ৩, 

তন্থজ্ঞান-শ্মতি মম হল বিকশিত ; 

সকল সংশয্প দূর হইল এখন, 

অবাধে পাণিৰ সর্ধ তোমার বচন । ৭৩ 

অষ্টাদশ অধ্যায়) 



নব বত্বমালা। ১৭১ 

১২। যোগী । 

সত সপ পরার পপরস্পর্ পপ 

শগবহতক্তে জ্ঞান বিকাশিত, 

হদয়ে ভগবপুক্তি বিরাজিত, 

তর চিরাশ্রিভ দাস। 

াঁন-জলবি-জল ধৌত কলুষ-মল» 

পায় পরাঞ্চতি, শাস্তি সুনিশ্চল, 
(কি 

জনমবন্ধ হয় নাশ 1১৭ 

ব্রান্ধণ বিনয়ী যতী, চণ্ডাল ঘ্বণিত অতি, 

গাভী করা কুকুরে সমান, 

অমদশী সব্বঠাই, ভেদাভেদ কিছু নাই» 

দেখিছেন সব একপ্রাণ । ১৮ 

হেন সামাময় চিতে, জেন” পার্থ, সব্ব রীতে 

এখানেই হয় সগ-জিত; 

নিস্পাপ পুণ্য নিধান, বাপ্ত সব্বত্র সমান, 

ব্রহ্মভাবে হন অবস্থিত । ১৯ 

প্রিক্লাভে নহে হষ্ট, অপ্রিয়ে নহেন ক্রিষ্ট, 
হ্ঃখে নাহি হন উদ্বেজিত, 

নন্মোহ নিশ্চপ। মতি, ব্র্থবিৎ ব্রজ্ষেতে রতি, 
ব্রঙ্গে তিনি হন অবস্থিত 1 ২৯ 



৯ এ 

সর্বকত হিতে প্রত, 

নব রত্বমালা । 

ইন্ড্রিয়-বিষয়-রাগে, বিরাগ সতত জাগে, 

আপনায় সদানন্দমস্, 

ব্মযোগে হগরে বুক, সংসার-ব্ন্ধন মুত”, 

ভূঞ্জে চির আনন্দ অক্ষয় 1 ২১ 

+ টু 

আম্মীয় যাহার মতি, আত্মায় খাহার পতি, 
অগ্তজেযাতি সদ। দীপানান্, 

দিধাহীন শুচিএশ, 

আন্মতববিৎ পুণাবান্, 

কাম ক্রাধ বিরহিত» সন্গাসী মংষত 6৩, 

ববয়-বাসনা অবসান, 

দশশ্দি্ সমাহিত, রঙ্গে হন অবহিত, 

পাশ হস ও নিরবান । ২৪-২৬ 

পঞ্চানন অব 

1তাগু। প্রশান্ত রহে স্প্রসঙ্গ মনে, 

শত চিফ, শ্থ ছুঃখঃ মান অপদানে । 

বিজ্ঞান শাস্্াথ জ্ঞানে হপ্ত যার মর্শন 

নিব্বিকার জিতেত্দ্রিয়, “বুক্ত” সে জন। 

(ক বল কাঞ্চন কিবা মু্তিক। পাষাণ, 
যুক্ত বোগাী-তার কাছে দকলি সমান 1 ৭৮ 

শকু মিত্র উদাপীন সাবু পাপী জনে 
রাগ-দ্বেষহীন ধিনি দেখেন নয়নে, 

অধ্যন্থ বা ছেষ্য পুজা সারে সমান, 

ধন্ক নেই শন, তিনি যোগী প্রধান] 



নব রত্রমাল।। শনিও 

পরিদ্ধার পরিচ্ছন্ন অনুকুল স্থান, 

নাতি উচ্চ, নীচ কিবা করির়। সন্ধান, 

কুশাসন, মুগচম্ম, চেল-আ গ্তর্ণ, 

বিছাইস্া পরে পরে পাতিবে আসন । 

আসীন হইরা খু, একাগ্র, সংঘ, 

আম্মশ্ুদ্ধি তরে হও বোগাভ্যাষে রত। 

[দহ সহ উন্নত করিনা প্রীবা শির 

শাঁসকার অএ্ভাগে দৃষ্টি রাখি স্থির, 

নিভীক, প্রশান্তমনা, এক্সচর্যয-পিত, 

৩ন্ম্নধনে যুক্ত আমাতে সতত, 

একাকী বিরলে ধোগীা, দূর-পরিজন, 

(যাগুর সাধনা কারি, ধান-পরারণ, 

কয় নিকাণ-শান্তি যোগ-বুগ্ত প্রাণ, 

আম!ব অসুচধাম কাপে প্রস্থান | ১৯১৪ 

অশ্াহার অথবা একান্ত উপোবণ, 

অ নিদ্রা তেমনি বিনিদ্র জাগরণ, 

অতিশয় যাহা কিছু গাহত সকল, 

অওঙ্যাচারে হয় রুদ্ধ যোগের অপ । ১৬ 

নিত্য নিয়মিত যার আহার বিহার, 

নদ জাগরণে যেই হয় মিভাচার, 

সতত সংযত চিত আত্মাশ্রিত ধার, 

সব্বকন্মে ম্পৃহাশূন্য-বোগা নাম তার । ১৭-১৮ 

নিবাত নিষ্চম্প দীপশিখাস্ম স্থির 2 

ব্যানগর ঘোগীবর প্রশান্ত, সুখীর | ১৯ 



১৭৪ নব বত্বমালা। ৷ 

অভ্যাসে যখন যোগী উপরত-চিত 

আম্মাতে আত্মায় দেখি হন পুলকিত, 

আত্মদরশনে চিত্ত অচল ষখন -- 

বাক্যাতীত অতীন্ক্রি় আনন্দে মগন ! 

অপার আনন্দ তার, শাস্তি অবিরাম, 

ধ্যান-যোগে আত্মাতে নিরখি আত্মারাঁম ॥ 

বা লাভে অপর লাভ কিছুই না গণে, 

যার গুণে শুরু ছুঃখ তুচ্ছ তার মনে, 

হঃখের সংযোগ মাত্র তাহে না পরশে, 

মগণ্ হও রে হেন যোগানন্দরসে ॥ ২০-২৩ 

বিরজ, বিগত-পাপ, প্রশান্ত হৃদর, 
নিত্য শাস্তি লডে যোগী, হয়ে ব্রহ্মময় । 

এ হেন সাধনা শুণে হঃয়ে পাপহীন, 

ব্রহ্ম পরশন-সুখ ভূঞ্জে অন্ুদিন । ২৭-২৮ 

সর্বভূত আত্মাতে যে করে নিরীক্ষণ, 
পরমাস্স! সর্বভূতে, সম-দরশন, 

যে দেখে সবাতে আমি আমাতে সবার, 

আনায় হারায় না সে, আমি ও না তায় । ১৯৮৩ 

সর্বভূতে অবস্থিত আমার যে জন 
ভেদজ্ঞান পরিহরি করেন ভজন, 

সকল বিষয় মাঝে থাকি বিদ্যমান 

আমাতে করেন তিনি সদা অবস্থান । ৩১ 

আশ্বধৎ সঞ্ণ জীবে 

স্থথ 2ুঃখ যে করে বিচার, 



নব রত্ন ৯৭৫ 

সেই ত পরম যোগী 
হে অজ্জুন, কহিলাম সার। ৩২ 

যোগিজনগণ মাঝে 

সেই জন তযোগীর প্রধান, 

মদগত অন্তর-আন্মা 

আমায় যে ভজে আদ্ধাবান্। ৪৭ 

যন্ভ অধ্যায় । 

সিদ্ধঘোগী 

হযে শুদ্ধমতি, হাদি ধরি ধুতি, 

স্থসংবত শ্রন্থাবান্, 

শন্দাদি বিষয় ত্যরজি বিষমন্ 

রাগ দ্বেব অভিমান, 

বিজন বিহারী, শুদ্ধ মিতাহারী, 

সদানন্দ নিরাময়, 

লভয়ে আরোগ্য, বিষয় বৈরাগয 

নিয়ত করি আশ্রম্ব। 

দপ অহঙ্কার, কাম ক্রোব আৰ 

পরিহরি পরিজন, ৃ 

নিন্মম নিক্ষাম, শাস্তি অবিরাম, 

ধ্যান যোগে নিমগণ, 

ধীর ব্রহ্মবিৎ, হয়ে সমাহিত, 
রঙ্গে করি অবস্থান, 



১৭৬ নব রত্বমাল । 

এডায়ে মরণ, সংসাব-বন্ধন, 

ভবসিন্ধু তরে যান । ৫১-৫৩ 

অষ্টাদশ অধ্যায় । 

কবিং পুরাণমনুশাসিতারং 
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ 

সর্ববস্য ধাতাঁরমচিন্ত্যরূপ- 
মাদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ । ৯ 

প্রয/ণকালে মনসাচলেন 
ভক্ত্যাযুক্তো! যোগবলেন চৈব। 

জ্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক 

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং | ১০ 

অষ্টম অধ্যায়। 

পুধাঁণ অনাদি কবি, ধিনি বিশ্বপাতা, 

স্লঘু হতে স্ক্দুতব, আঁখল বিধাত1, 

তিমির অতীত, শুভ্র, আদি হা-বরণ 

অচিন্ত্য স্বরূপ নিত্য বে করে স্মরণ। 

অস্তিম কালে, চিন্ত অঞ্চল, 
|» নিবি ভি ০ 

ধরি ভক্তি হৃদে, ধরি যোগবল, 

ভ্রম্ধ্যে করি প্রাণ নিবেশন, 

পরম পুক্ষ দিব্য করে দরশন। 



নব রত্রমাল।। ১৭৭ 

১৩। অশ্বরূপী সংসার । 

অব্যয় অশ্বথরূপী জেন” এ সংসার, 

উদ্ধমূল অধঃশাখ1 করিছে বিস্তার) 

বেদ যার পত্রাবলী--বেদবিদ্গণ 
অশ্বখ নামেতে ইহ। করেন বর্ণন। ১ 

উদ্ধ অধঃ শাখা তার রহে পসারিয়া, 

আদি অন্ত কেহ তার না পান ভাবিদ্বা_ 

কিবা কপ ধরে তক, দাড়ায়ে কোথায়, 

সকলি মানব-চক্ষে প্রহেলিকা পায়; 

সত্বাদ্দি সলিল সেকে পাপ বদ্ধিত, 

কপাদি বিয়ে সদ। রহ পশ্বিত। 

বাসনার মূল নানা, নিষ্কগানী নবে, 

কর্মে লাধিস্বা রাগে জীবগণে ভব | 

দৃঢ় শিকড় এই অশ্ব মহান্ 
শাণিত বৈরাগা-অস্ত্রে করি খান সান, 

সে পদ লইবে পবে যতনে খুঁজয়া 

গি্সে যে নাহি আসে সংসারে নব । 

যাহার নিরমে এই শিখিল সংসার 

পুবাণ প্রবুত্তিচশুক্র ভ্রমে অনিবাগ, 

অনাদি পুরুষ যিনি বিশ্ব-বিধরণ, 

তাহার অভয় পদে লহ শরণ । ২-৪ 

মোহ মান হত, স্জদে1ৰষ গভ, 

কামনা অবসান, 

কও 



১৭৮ নব রত্বমালা | 

ছ:খ পরাজিত, দ্বন্দ নিবারিত, 
আত্মনিষ্ঠ মতিমান্। 

এ হেন সুধীজন পান ব্রহ্ম পদ, 

ক্মভয় পরমগতি, শাশ্বত সম্পদ, 

ব্রন্মে করে প্রয়ান। ৫ 
না ভায় যেথায় রবি, শশাঙ্ক, অনল-ছাতি, 

লতে সেই ব্রহ্মধাষ, যা! হতে নাহি বিচ্যুতি । ৬ 
পঞ্চদশ অধ্যায় । 

১৪। দৈবাহ্বর সম্পদ্। 

নিশাকত। শ্র্দাচার, জ্ঞানযোগে অবস্থান, 

৫েপাধ্যয়নে রতি, ৩প জপ যজ্জ দান, 

পর্পীড়া পরিত্যাগ, জীবে অহিংলা আশ্রর, 
দনামায়। দীনজনে, শান্ত নআ্তা বিনয়, 

অলোভ অক্রোধ সত্য, লজ্জা-ভয়, স্েধ্য তথা, 

ইন্ড্রিয়-নিগ্রহ ত্যাগ, অমায়িক সরলতা, 

তেজ ক্ষম। ধৃতি শৌচ, অদ্রোহ নিরভিমান, 

দৈব-সম্পদ-সুখী জন্ম ধরে পুণ্যবান্। ১-৩ 

দন্ত দর্গ অভিষান, পারুষ্য ক্রোধ অজ্ঞান, 

'আন্গুর সম্পদে জন্মে আস্থরিক কম্মবান্। ৪ 

অন্ুুর-প্রকৃতি ষারা- তব্জ্ঞান,হার।, 

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কিবা না! জানে তাহারা, 

শৌচ কিবা, সত্য কিবা, না করে বিচার, 

ন। আছে তাদের কাছে ধন্ম সদাচার। এ 



নব রত্বমালা । ১৭৯ 

অ প্রতিষ্ঠ, অঙদত্য জগত নিরীশ্বর, 

আপনা-আপনি চলে বিশ্ব-চবরাচর, 

অসম্বন্ধ পরস্পর এ জগত কহে, 

কামবশে জীবজন্ম আর কিছু নহে। ৮ 

ছুম্ম্তি জগত শত্রু, নষ্টাক্মাঃ পামর, 

ধন্মে নাহি অদ্ধা, নাহি অধন্মের ডর, 

€ঘার অবিশ্বাস হদে করিয়। আশ্রক্, 

উগ্রকন্ম্ী জন্মে তারা সাধিতে প্রলয় | ৯ 

দন্ত মান মদান্বিত, কামন। ছুষ্প,র, 

সন্ত অশুচিব্রতে নিরত অস্থর । 

মোহে ছুরাগ্রহ ধরি, অশেষ প্রকার, 

অশুভ দুষ্কৃতিজাল করয়ে বিস্তার । ১০ 

চিস্তাজরে আমরণ নাহিক নিস্তার, 

কামভোশে মাতে ভাবি ভবে এই সার। ১১ 

শত আশা পাশে বদ্ধ কাম-ক্রোধমক্ত, 

অন্যায় অনর্থে করে অর্থের সঞ্চয় / ১২ 

“আঙ্ি হল লাভ এত,» পরে অরো পাব কত, 

এই ধ্যান চিস্তা অবিরত, 

“এত ধন আছে হাতে, ৰাড়িবে আবার ভাতে 

“সিদ্ধ হবে সর্ব মনোরথ । ১৩ 

"এই রিপু হ'ল হত, বধিব যে আবে কত, 

“অরিকুল করিব নিশ্মাল, 

*তভোগী মুখী সিদ্ধকামী, সবার ঈশ্বর আমি, 

"মহাবণ নহিমা অল । ১৪ 



১৮৩ নব রত্বমাল। | 

পরশ্বর্য্যের নাহি মীমা, কুলের কিক! গরিমা, 

আছে কেবা আমার সমান ?* 

আমোদ প্রমোদ নালা, দান য্জ্ঞ অগণনা, 

মোহ বশে ফীদে সে অক্ডঞীন। ১৫ 

বিষয়-বিত্রান্ত-চিত, যোহজালে সমাবৃত, 

মিয়মান হয অবসাদে, 

কাম ভোগে হয়ে সুপ্ত, বিবেক ক্রমেই লপ্ত 

নরকে পড়িয়া শেষে কাদে । ১৬ 

ধনমন-মদৌদ্ধ ত, অধিনয়ী অসংবত, 

অতি গর্ধে রহে গববিত, 

আন্মাণয়ে মহা দন্তে। ক্রিয়াকাণ্ড বহ্বারুগ্তে, 

নামে যজ্ঞ করে অনিহিত | ১৭ 

কাম-ক্রোধ দপভারে, মণ্ড সদ অহস্কারে, 

অত্মপরে দেয় বহু ক্লেশ, 

আমি যে তার দেহে 'মামিই অপর দেহে» 

না জানি আমায় ধরে দ্বধেম্ক। ১৮ 

জব দ্বে্ট পাপী ষারা, পাপ-ফল ভোগে তারা, 

কম্ম-অনুরূপ এ সংসারে, 

নবাধম এই সবে, অসুর যোনিতে ভকে 

পাধাই আমি হে বারে বারে। ১৯ 

'আুরী যোনিতে ভ্রমে, ফুগধুগ যথ! ক্রমে, 

জন্ম জন্ম হেন মুঢমতি, 

আমায় ন! পেয়ে, পার্থ, হারাইয়। পুরুষার্থ, 
অধঃ হতে বার অনধাগতি | ২৫ 

যোড়শ অধ্যান্স॥ 



নব রত্বমালা। ১৮১ 

১৫। যজ্ঞ বিধান। 

যজ্জার্থ সাধিয়। কন্ম তরে জীবগণ, 

অন্য কাধ্য জেনে। ভবে বন্ধন-কারণ 3 

বে যে কর্ম আচরিবে ইথে ভুমি, পার্থ, 

নিষ্ান যক্ঞার্থ করি লভ পুকমার্থ। ৯ 

যঙ্র সহ প্ররাস্থষ্টি করি কহে প্রজাপতি, পুরা, 

“কামবুক্ যজ্ঞ এই, বৃদ্ধি হোক্ যজ্ঞে বন্ুন্ধর।”” 1 ১৯ 

"দেবতার স্মর যজ্জে, তোমাদের স্মরূণ দেবতা, 

“উভয়ে লভিবে শ্রের পরস্পর ধরিয়ে মমত।2” 1 ১৯ 

“যজ্ঞ তপ্ত দেবগণ ধনধানা দিবেন সবারে, 

“না| দয়ে নৈবেদা দেবে, ভূঞ্জে যেই চৌর বলি তারে। ১২ 
“যক্ঞ কম্ম অবশিষ্ট অন্ন পানে পাপ বিমোচন, 

“পাপফল ভোগে নর স্বাথে করি উদর পূরণ । ১০ 

“অন্ন হতে জন্মে জীব, বৃষ্টি হতে অন্নের ষস্তব, 

“বজ্ঞ হতে হয় বুষ্টি, কম্ম হতে যাজ্জের উদ্ভব। ১৪ 

“কম্মের উদ্ভব বেদে, ব্রহ্ম হতে বেদ সমুদিত, 

“তেই সব্বগত্ত ব্রহ্ম যজ্ছে হন নিত্য প্রতিষ্ঠিত । ১৫ 

"হেন প্রবন্তিত চক্র হেলায় যে নাহি অন্ুসরে, 

“সেই পাপা স্বেচ্ছাচারী বুথ! হেথা! এ জনম ধরে 1৮ ১৬ 

তৃতীয় অধ্যার়। 

সকল ফল-কামনা দিয়া বিসর্জন, 

'অবশ্ত কর্তব্য” বণি” দৃঢ় বাধি মন, 



১৮২ নব এবতবমাল।। 

যে যজ্ঞ নিষ্ষীম সাধু হজে বিধিমতে, 

সেই সে সাত্বিক ষজ্ঞবৰিদিত জগতে | ১১ 
হয় যাহ! অন্ুষ্ঠত, দূ শ্তভরে, ফল কামনায়, 

সানত্বিক নহে সে সু! বাজদসেক তারে কহ। যায় | ১২ 

যাহাতে শান্তর বিধ না হয় পালন, 

শান্ত্ের বিণাঁনে নাই মন্ত্র উচ্চারণ, 
ত্রাঙ্গণেরা অন্ন পানে নাহি মাহে পু 

দান দাঁক্ষণার ভারে নাহি হন তুষ্ট, 
অদ্ধ! পহকারে যাহা নহে অনুষ্ঠিত 

তঁমস নামেতে সেই যজ্ঞ অভিহিত। ১৩ 

ূ্ সপ্তদশ অধ্াদ।। 

এইরূপ বহু ঘজ্ঞ বেদের বিহিত, 

সাধনে যাজ্জিক হন পাপ বিমোচিত 

বজ্ঞ-অবশিষ্ট শেষে অমৃত ভোজনে 

লভয়ে সাধক সেই ব্রঙ্গ সনাতনে | ৩০. 

অনাচারী কিন্তু যেই যজ্ঞ-পরাজ্মুখ, 
বঞ্চিত সে ইহলোক-পরুলোক-স্থুখ ।॥ ৩১ 

চতুর্থ অধ্যায় )। 

১৬1 বৈদিক কম্মকাণ্ডের প্রতিবাদ। 

ব্রহ্মচ্জানা, একনিষ্, একই পথে ষায়, 

কামনা-বিভ্রাস্তমতি নান! দিকে ধাক্স ॥ ৪১ 
অবোধ যে বেদবাক্যে দৃঢ় বাধি হিনা, 
আগ কিছু নাহ বাপ রঙে আকড়িয়া, 



নব সতুমাল; : ১৮৩ 

স্ব্-নুখ একমাত্র পুরুষার্থ জ্ঞান, 

স্বর্গ কামনায় সব বাহ অনুষ্ঠান? 

বছক্রিয়া কন্ম কা করিয্া সাধন, 

ভোগৈশ্র্যয-প্রলোভনে হয় নিমগণ 3 

কল্মফল জন্মবন্ধ নাহি ঘুচে বার, 

নানা মতে ভ্রান্ত মত করয়ে প্রচার্। 

তাদের মুখেতে কত পুশ্পিত বচন, 

শুনিতে বেমন মিষ্ট, বিষাক্ত তেমন-_- 

এ হেন বঠনে ভুলে বেই মুট্রমতি, 

কামনা-আসক্ত চিত, ভোগৈশ্বর্ধে রতি, 

কাম কামী এরা সবে অনিশ্চিত বুদ্ধি, 

কেমনে লভিবে বল সমাধির সিদ্ধি ? ৪২-3৪ 

'্রৈগুণ্য বিষয়। বেদ নিস্ত্রিগুণ্যে। জবা্জবন 
নিদ্বন্দে। নিত্যসত্তস্থে। নিধ্যোগক্ষেম আত্মবান্। 3৫ 

যাবানর্থ উদপানে সর্ববতঃ সংগ্ল,তে।দকে 

তাবান সর্ধেধু বেদেষু ব্রাঙ্গণস্য বিজানতঃ । ৪৬ 
ত্রিগুণ-মণ্তডিত ঘত বেদের বিষর, 

ছেদহ ত্রৈগুণ্য-পাশ তুমি ধনঞ্জয় 

ছাড় দ্বন্দ, নিত্য সত্তে কর অবস্থান, 

যোগক্ষেম-বিরহিত, হও আম্মবান্। 

বহু কুপে হয় যাহা মহাহদে সাধে সে সকল $-- 

একমাত্র ব্রহ্গজ্ঞানী লভে তথ সর্বববেদ-ফল। 

দ্বিভীয় অধ্যাপ্্ । 



১৮৪ নব রত্বমালা | 

কম্ম্রক1িব অস্থায়ী ফল। 

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পুতপাপা 
যত্রিব। ন্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে 
তে পুণ্যম্বাসাদ্য স্থরেক্দ্রলোক- 
মন্রন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ 
তে তং ভুক্ত। স্বর্গলোকং বিশালং 
ক্ষীণে পুণ্যে মত্ত্য লোকং বিশন্তি । 
এবং ভ্রয়ীধন্মমন্ প্রপন্ন। 

গতাগতং কামকাম! লভন্তে | ২১ 

সোম পানে পৃতপাপ ত্রেবেদ-ত্রাঙ্মণ 

স্বর্ন কামনার করে জন যাজন; 

লভি নিজ পুণ্যবলে পুণ্য স্বর্গধাঁম, 

সেখ। দিব্য দেবভোগ ভুঞ্জে অবিরাম; 

বিশাল সে স্থরলোকে ভোগ লমাপিয়। 

শুণ্যক্ষয়ে মত্তযধামে আইসে ফিরিয়। ; 

ভ্রিবন্ম-আচারী বারা ভোগ-লাললায়, 

এইরূপে তারা সবে আমে আর যায়। 

নবম অধ্যায় 

১৭। গীতাষ পরকাল-তত্ব। 
শুরু কষ পথ । 

মোক্ষপদ হয় লাভ কোন্ প দিয়া, 
গিয়ে দেগ! ফোটী মার না ছাপে ফিরিয়া, 



অজ্ছুন। 

নব নত্রমাল; | ১৮৫ 

কৃখন্ বা হক্ব ভার পুনরাগমন, 

কহিব তোমারে, পার্থ, করহ শরবণ। ২৪ 

অগ্নি দিবা শুর্ুপক্ষে থে যে দেবস্থান, 

উত্তর অগ্পণে যেই দেব-অধিষ্ঠান, 
অনস্তকালে সেই পথে যাত্রী বারা যায়, 

ব্রন্দজ্ সে বোগিবুন্দ ব্রহ্মপদ পার । ২৪ 

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দঙ্গিণ অয়ন _- 
সেই পথে চন্ত্রলোকে করয়ে গমন-- 

পুণ্য অনুযায়ী সেথা ভোগ সমাপিয়া, 

পুনর্জন্ম ধরে ঘোগী লংসারে আলিয়া । ২৫ 

শুরু কুষ্ পথন্বয় পথ চিরন্তন, 

একে অনাবুত্তি অন্যে পুনরাবর্তন । ২৬ 

এ পথ জানিয়া যোগী হন মোহ-মু - 
নর্ধকালে, পার্থ, তুমি হও যোগঘুক্ত । ২৭ 

অগুম প্যাষ ॥ 

যোগত্ুষ্টের গতি । 

যোগে শ্রদ্ধাবান্ কিন্ত যোগ-ত্র্ মভি-__ 
যোগলিদ্ধি বিনা কৃষ্ তাহার কিগাত? 

যোগপথ তেয়াগিয়। নষ্ট কম্মফল্, 
এদিকে লাধিভে মোক্ষ নাহি যোগবল ; 
অপ্রতিষ্ট এ-কুল ও কুল হতে ভ্রষ্ট, 
ছিন্ন মেঘ সমসেকিনাহম্ন বিন? 

২৪ ৃ ঃ 



১৮৬ 

জীকৃষ্ঃ | 

নব রত্মমালা । 

উভয় সঙ্কটে হায় কি ঘোর প্রলয় ! 

তুমি বিনা, কৃষ্ঞ,;কেব। ঘুচাবে সংশর ? ৩৭২৩৯ 

যোগন্রষ্টে ইহ পরে নাহি হয় ক্ষতি, 
ন। কভু কল্যাণকারী লভঙে হুর্গতি॥ 

পুণ্যলোকে ধুগ-যুগ করি অতিক্রম, 

শমন্ত সাধুর গেহে ধরয়ে জনম।। 
কিন্বা মেধ্য যোগিকুলে জনম সম্ভব, 

এ হেন জনম কিন্ত জেন হে ছুর্ণভ। 

প্রাক্তন--সংক্কারে হলে বুদ্ধির বিকাশ, 

যোগমিদ্ধিতরে পুনঃ করে সে প্রয়াস । ৯০-৪৩ 

অনিচ্ছা বশতঃ যদি পড়ি মোহপাশে 

হয় সে বিপথগামী পথে কিরে আসে। 

ফিরে আসে পুর্বাভ্যাসে-যোগের কি বল? 
জিজ্ঞান্থও বেদের অধিক পায় ফল। ্ 
পাপমুক্ত হয়ে শেষে শুদ্ধ-স্বব যতী, 

জন্মান্তরে সিদ্ধিলাতে পান্গ পরাগতি । ৪৪-৪৫ 

ষ্ঠ অধ্যায় । 

ভিন্ন গতি । 

সন্বের প্রাধান্য সত্বে হয় যদি জীবের মরণ, 
জ্ঞানী শ্রে্ট--অলঙ্কত পুণ্যলোকো করে দে গমন | ১৪ 

রজনসে যাদের মৃত্যু, কর্মিকুলে ধরয়ে জনম, 

তমের প্রভাবে মরি, মুডউুধোনি ধরবে নরাধম। ১৫ 



নব বত্বনালা । ১৮৭ 

সন্বগুণ-সমাশ্রিত স্বাত্বিক যে জন্, 

উদ্ধে পুণ্য দেখলোকে করে সে গমন ; 

মধ্য পথে নরলোক, সেথ। রাঁজসিক, 

অধোগতি পায় হীনবুত্তি তামসিক | ১৮ 

গুণে গুণ পরখিক্না স্থুধী বিচক্ষণ 

গুণ ভিন্ন কর্তা বলি” না করে দর্শন; 

গুণাতীত পর্ব্রঙ্গে জানিয়। নিশ্চয় 

আমাঁতে একাস্ত চিত্তে হয়েন তন্ময্র ॥ ১৯ 

দেহ সমুভূত গুণত্রম্ম অতিক্রমি আম্মা দেহধারী 

জন্ম জরা মৃত্যু করি জয়, অন্ুতের হন অধিকারী । ২০ 

্ চতুর্দশ অধ্যায়? 

১৮। আত্ম! অমর । 

দেহিনোহস্মিন্ যখা দেহে কৌমারং যৌবনং জর! 
তথ দেহান্তরপ্রাপ্তিধারস্তত্র ন মৃহ্যতি। ১৩ 

বাসাংসি জীর্ণানি যথ। বিহায় 
নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি 

তথা শরীরাণি বিহ্বায় জীর্ণ 
স্যন্যনি সংঘাতি নবানি দেহী । ২২ 

কৌমার, যৌবন, জরা 

হথনিশ্িভ যেমতি দেহীব, 

দেহাস্তর-প্রাপ্তি তথা; 

জানি ধীব না হন অস্থিব। 



১৮৮৮ নব রত্বমালা । 

জীর্ণবাস পরিহরি 

লোকে যথা পরে নব বেশ, 

জরাজীর্ণ ত্যজি কাস 

অন্ত দেহে তেমনি প্রবেশ ॥ 

অবিনাশ তু তদ্বিদ্ধি ষেন সর্ববমিদং ততং 

বিনাশমব্যযদ্যান্য ন কশ্চিৎকর্ভুমর্হতি ॥ ১৭ 
অন্তবন্ত ইমে দেহ। নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণ? 

অনাশিনোহ প্রমেয়গ্য তস্মা্দ যুদ্ধম্ব ভারত ॥ ১৮ 
য এনং বেন হন্তারং য শ্চৈনং মন্যতে হতং 

উতেই তৌ ন বিজানীতো নায্বং হস্ত ন হন্যতে ॥ ১৯ 

ন জায়তে অ্রিয়তে বা কদাচিৎ 

নায়ং ভূত্বাভবিত! ন ভৃয়ঃ | 

অজে নিত্যঃ শাশ্বতাহয়ং পুরাণে! 

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ 

নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ 

ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ | ২৩ 
অচ্ছেদ্যো হয়মদাহ্যে। হয় মক্রেঘ্যোহশোষ্য এব ৮ 

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ | ২৪ 
অব্যক্তোহষ মচিস্ত্যোফমবিকাধ্যোইযমুচ্যতে 

তল্মাদেবং বিদিত্বৈনং নান্ুশোচিতূমহমি ॥ ২৫ 



নব রত্বমালা ॥ ১৮১১ 

ব্যাপ্ত সর্ধ চরাচর রহেন ষে অবিনাশী প্রভূ, 
অব্যয় অক্ষর়--তার বিনাশ সম্ভবে নাহি কভু । 

নশ্বর যদিও দেহ, শরীরি রছেন অনশ্বর, 

অপ্রমেয় নিয়াময় $ যুদ্ধে তবে মাত গে! সত্বর । 

ভাবে যেই হস্তা আমি কিস্বা ভাবে হৈন্ধ আমি হত, 

উভয়েই ভ্রান্ত তারা» না মাদ়ে না নিজে হয় মৃত। 

শাশ্বত, পুরাণ, নিত্য, অজর অমর নির্বিকার, 

ন। ছিল ন1 হয় পুন, দেহাস্তে ও অন্ত নাহি তার। 

শঙ্কে ছিন্ন নাহি হয়, নাহি হয় অনলে দৃহন, 

জলে নাহি দেয় ক্লেশ, বায়ু তারে না করে শোষণ + 

ছে ক্লেদ শোক তাপ,--বিরহিত অনম মরণ, 
সর্বগত ক্রুব নিত্য, নির্বিকার ৰিভূ সনাতন |. 

অব্যক্ত, অচিন্ত্য সত্য, নিরঞ্জন, অব্যয়, অক্ষর,_- 

আম্মার স্বরূপ জানি কেন হও শোকেতে কাতর ? 

দ্বিতীয় অধ্যায় ? 

১৯। প্রকৃতি-পুরুষ যোগ । 

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন! প্রকৃতিরষ্টধ। ॥ ৪ 

অপরেষষিতস্ত্ন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ 
জীবভূতাঁং মহাবাহে। যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ €& 
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ববাণীত্যুপধারষ 
অহং কৃৎস্স্য জগত? প্রভবঃ প্রলয়স্তথ! ॥ ৬ 



৯৭৯৩ নব বতবমাল। । 

অনিল, অনল, জল, ভূমি, ব্যোম, মন বুদ্ধি আর 

অহঙ্কার--জেনো এই অষ্টধা প্রকৃতি আমার ॥ 

অপর প্রকৃতি ইহ1-_-পরা প্রকৃতি যারে কহে, 

জীবন্ধপী প্রতি সে সকল জগত ধরি বহে ॥ 

ভূুতযোনি এ ছুই প্রকৃতি হতে জগত স্যজন ? 

আমি এ নিখিল জগতের শ্থজন-লয়-কারণ ॥ 

| সপ্তম অধ্যায়। 

সর্ববভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিংযান্তি মামিকাম্ 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদে বিস্জাম্যহং ॥ ৭ 

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্থজামি পুনঃপুনঃ 
ভূতগ্রমমিমং কৃৎম্নমবশৎ প্রকৃতের্শাৎ ॥ ৮ 

নচ মাং তানি কর্্ম।ণি নিবরন্তি ধনগ্য় 
উদ্াসীনবদামীনমসক্তং তেথু কর্ন ॥ ৯ 

মধ়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুযতে সচরাচরম্ 

হেতুনানেন কৌ ন্তেয় জগছিপরির্ততে ॥ ১০ 

কল্লারস্তে সর্বভূতে করি হে স্থজন, 
কলক্ষয়ে করে সবে আমাতে গমন ॥ 

ভুতগণ স্থজি আঁমি, প্রকৃতি ধরিয়ে আপনার, 

অবশ সকল জাঁব কল্মরবশে জিনে বার বার ॥ 

সে সব করামে কিন্ত আমি হে 'মাবদ্ধ কু নই, 
ক্রিন্তাতে আনক্তিহীন্, উদ্বাশীন আমি সদ! রই ' 



নব বত্ুমাল। । ১৯১ 

ঈধ্যক্ষ হইয়1 দেখি প্রক্কতি প্রসবে চরাচর, 
এই হেতু বহে, পার্থ, ভবের প্রবাহ নিরস্তর ॥ 

নবম অধ্যায় । 

প্রকৃতি-প্রুষ ষোগ কহি, ধনপ্জয়, 

'নাদি কালের আোতে চলেছে উভম্ব | 

ইন্ছ্রিযাদি যে বিকার, সন্থার্দি যে গুণ, 

উদিত প্রক্কতি-অস্কে, জেনহ অজ্জুন ॥ ২০ 

দেহেন্দ্রিয় হতে কার্ষ্য যাহা কিছু হয়, 

প্রকৃতি তাহার হেতু সুনিজন কয । 

হুথ ছঃখ যাহা কিছু ভুঞ্জে ইথে নর 

পুকষ তাহার হেতু, নহে সে অপর ॥ ২১ 

উপজে প্রকৃতি হতে সুখ ছুঃখ যত», 

পুকষ, প্রকতি মাঝে, ভুঞ্তয়ে নিয় 

বিবিধ যোনিতে জন্ম ঘটে বারবার, 

এই গুণ-সঙ্গ জেনে। কারণ তাহার ॥ ২২ 

অনুমন্তা, সাক্ষী, ভর্তা, ভোক্তা মহেশ্বরঃ 
পর্মাত্মা, পরমপুরুষ, পরাত্পর, 

এই দেহে জান ওহে তার অধিষ্ঠান, 

পর্মাত্স। পর্মপুরুষ বিদ্যমান 1 ২৩ 

ত্রিগুণ৷ প্রকৃতিসহ পুরুষের তত্ব, 

সম্যক ষে জন জ্ঞানে করেন আয়ত্ত, " 
নাহি আর রহে তার জনম্-বন্ধন, 

বুহিয়াও কনম্ম-রত পান মোক্ষধন । ২৪ 

টিচার 



৯৯১২ নব বত্বমালা। 

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ | 

পঞ্চভূত, দশেশ্ট্রিয় মনবুদ্ধি আর 

ইন্ড্রিয়-বিষয় পঞ্চ, হৃতি অহঙ্কার, 

ইচ্ছ1, দ্বেষ, স্থখ ছঃখ, শরীর চেতনা, 

সবিকার ক্ষেত্র এই, সংক্ষেপ বর্ণনা । ৬-৭ 

যাহা কিছু লভে জন্ম, স্থাবর জঙ্গম, 

ক্ষেত্র ক্ষেত্রত্তের যোগে লভে সে জনম ( ২৭ 

প্রকৃতিতে সর্বকম্ম হয় সম্পাদন, 

আকর্ত। আপনি-_জানে হুক্মদদশীগণ ৷ ৩০ 

ভিন্ন ভিন্ন জীব-ভাব, আসিলে প্রলয়, 
প্রকৃতিতে মিশি গিরা একীভূত হয়; 

স্থট্টিকাল উদয় হইলে পুনর্বার 

প্রক্কতি হইতে হয় প্রাণীর বিস্তার । 

এই ভাবে প্রকৃতির দশক যে হস 

ব্রক্ষপদ্ প্রাপ্তি তার, নাহিক সংশগ্প | ৩১ 

অনাদি নিগ্ড ৭ সেই পরম আত্মার 

আবন্ভিত কর্মচক্রে না হর বিকার। 

থাকিযম়াও দেহে কিছু না! করেন প্রভূ, 
শুঁভাশুভ কম্মকলে লিপ্ত নন কভু । ৩২ 

সর্বগত সুস্মগতি আকাশ যেমনি 

নিবসেন সর্বদেহে নিলিপ্ত আপনি ; 

এক ববি প্রকাশয়ে সকল ভুবন, 

ক্ষেত্রীও সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশে তেষন। ৩ -৩৪ 



নব রত্বমালা | ১৯৩ 

ক্ষেত্র-ক্ষেরজ্ঞের ভেদ সুধী বিচক্ষণ, 

হাননেত্রে, ধ্যানযোগে করি নিরীক্ষণ, 

ভুভ-প্রকৃতি। মুরক্ত-ছজানি সে সঞ্জান, 

চরমে পরদগৃতি, মোক্ষপদ পান । ৩৫ | 

ত্রয়োদশ অধ্যাক্স 

ভূঙধোনি 1 

মম ষেনির্মহদ্ব ক্গ তন্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ 
সম্ভবঃ সর্ববভূতানাং ততোভবতি ভারত ॥ ৩ 
স্্বযোশিধু কৌন্তেয় ঘুর্তযঃ সম্ভবন্তি যাঃ 
তাসাং ব্রহ্মমহদযোনিরহং বীজ? পিতা ॥ ৪ 
সব্ংরজন্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি ৭স্তবাঃ 

নিবরান্ত মহাবাছে। দেহে দেহিনদব্যয়মূ ॥ ৫ 
যোনি মন বহদ্ব,ঙ্দ, তাহাতে করি যে গভাধান, 

সর্ব হুত চরাচর জন্মে তাহে, কহিন্ সঙ্ছান। 

যোমিতে যোনিতে, পাথ, জনমে মুর্তি «এ যেখায়, 

মহপ্বন্দম যোনি তার, বাজুণ্রদ পিতা গ্রাম ভায়। 

গক্কাত হইতে জন্মি সত্-রজ-তম গুণত্রপ্প 

প্লেহীকে নিবন্ধে দেহে, দেহী আত্ম। যদ ও অব্যয় 

৮হুদ্দশ অধ্যায়। 

২০1 সন্ত, রজ, তম । 

প্রক্কৃতি হইতে জশ্মি সত্ব-রজ-তম গুণত্রক়্ 

পেহীকে নিবন্ধে দেহ, দেহী আত্মা ষদিও অবায়। ৫ 
৫. 



ন্ব রত্রমালা । 

গুগমাঁঝে সন্বগুণ, নিন্দল, ভাম্বর, নিরাময়, 

নুখসঙ্গে, জ্ঞানসঙ্গে সেই শুণে দেহী বাধা রর । ৬ 

রজো গুণ রাগময়, জন্মে তাহা বিষয়-তৃষ্ণায়, 

সতত করগোদ্যমে দেহিগণে আসক্তি জন্মায় । ৭ 

অজ্ঞানজ তমোগুণ সব্ধবজাবে করে মোহাবৃত, 

প্রবাদ্-আলপা-নিদ্রাপাশ-বন্ধ তাহে এ জগত । ৮ 

স্ব হতে সুখানক্ি, রজ হতে কৰ্ম-উদ্য ম, 

আধারে আবি জ্ঞান প্রমাদ ঘটাম্ব মাসি তম। ৯ 

সন্বগুণ রজতমে, জিনে রজ সন্বতমোৌবল' 
তম তথ। সন্তরজে পরাভবে হহয়। প্রবল । ১৯ 

এই দেহে সর্বদ্বরে জ্ঞান যবে হয় বিকশিত, 

বুঝিবে লক্ষণে দেই সন্বগুণ-প্রভাব উদিত। ১১ 

প্রকৃতি, উদ্যম, লোভ, কম্মস্পৃহা সদ। জাগে মনে, 

প্রবুদ্ধ হইলে রজ ধরা পড়ে এ সব লক্ষণে । ১২ 

আঁববেক, অপ্রবৃন্তি, মোহ পরনাদ আনি তায়, 

প্রবল হইলে তম জাঁবে নান! আঅনর্থ ঘটায় । ১৩ 

সর্বের প্রধান্যু স্বন্তে হয যদি জীবের মরণ, 

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ' অলঙ্কৃত পুণ্য লোকে করে সে গমন। ১৪ 
বজসে যাদের মুত্যু, কর্মীকুলে ধরয়ে জনম, 
তমের প্রভাবে মরি মুট্-যোনি লভে নরাধম । ১৫ 

্ুক্কৃত কর্মের ফল--জ্ঞান-জ্যাতি, সান্বিক, নিম্মল, 

রজসের ফল ছুঃখ, অজ্ঞান সে তমসের ফল । ১৬ 

সত্ব হতে'জন্মে জ্ঞান, রজ হতে লোভের জনম, 

অন্্রান, প্রনাদ, মোহ, এ ভবে প্রসবে শুধু তর্ম 1১৭ 



নব বতুমাল। ১৯৫ 

সত্বগুণ সমাশ্রিত, সাত্বিক যে জন, 

উদ্ধ পুণ্য দেবলোঁকে করে সে গমন ; 

মধ্য পথে নরলোক, সেথা রাঁজসিক, 

অধোগতি পায় হীনবৃন্তি তামসিক। ১৮ 

গুণে গুণ পরখিয়। সুধী বিচক্ষণ 

গুণ ভিন্ন কর্তা বলি” না করে দশন; 

গুণাতীত পরত্রহ্মে জানিয়া নিশ্চয় 

আঁমাতে একান্ত চিতে হযেন তন্ময় । ১৯ 

দেহ সমুদ্বুত গুণত্রয় অতিক্রমি আম্মা দেহধারী, 

জন্ম জর! মৃত্া করি জর 'অমৃততের হন অধিকারী । ২* 

চতুর্দশ অধ্যাক। 

স্বভাবে জনমে শ্রদ্ধা দেহীদের, শুন হে ভারত, 

সাত্তিক, রাজপী আর তামসী সে শ্রদ্ধা তিন মত ! ২ 

বাহার যাহাতে শ্রদ্ধা, দেখিবে হে সেও সেইবপ, 
শদ্ধাময় জেনো নর, অদ্ধা হয় সন্্-অন্ুূপ | ৩ 

সান্তবিক দেবত] ভজে, ষক্ষ রক্ষে ভজে রাজসিক, 

ভূত €প্রত নানা মত ভজে তারা, যাঁর তামসিক । ৪ 

দম্ভ অহঙ্কারে স্ফীত, কামরাগে উদ্দীপিত, 
অশান্ত বিহিত ঘোর তপঃ পরায়ণ, 

অনশন ব্রতাচারে, “ শরীর শোষণ করে, 

' অন্তরস্থ আমাকেও করে নির্যাতন । 
হেন ঘোর তপস্যায়, জীবন বুথায় যায়, 

ইহাতেই নিরত যাহার! ধনঞ্জয়, 



৯৯৬ নব রত্বমাল। । 

সহে ক্লেশ অকারণ, মুটতি অচেতন, 

জেনো তার ক্রুরকন্দ্দা অস্থর নিশ্চয় । ৫-৬ 

সপ্তদশ অধ্যায়? 

সর্ববভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যযমীক্ষ্যতে 
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজজ্ঞানং বিদ্ধি সান্বিকং | ২০ 
পৃথকৃত্বেন তু যজজ্ঞানং নান! ভাবান্ পৃথথিধান্ 
বেভ্তি সর্ববেধু ভূতেধু তজজ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং | ২৯ 
যত্ত, কৃন্নবদেকম্মিন্ কাধ্যে সন্রমহৈভুকম্ 
অতত্বার্থবদকন্নঞ্চ তন্ভামসমুদীহ্ৃত্ং | ২২. 

অখও, অব্যর যিনি এক অদ্বিতীয়, 

অবিভক্ত সর্বভুতে বিভন্ক যদি ও, 

এই একীভাব যাতে হয় প্রকাশিল্ত, 

সেই সে সান্বিক জ্ঞান কহেন পণ্ডিষ্ত | 

অখও, অব্যয় সেই অভিন্ন আত্মার 

ভিতর ভূতে ভিন্ন ভাব, বিভিন্থ আকার, 

এই থে পৃথক্ ভাব দৃষ্ট যাতে হয়, 

ভেদজ্তান সেই তারে রাজদিক কর। 

অকিঞ্চংকর কাধ্য সর্ধস্ব ভাবিয়া, 

নিক্গত তাহাতে রহে আসক্ত হইয়া, 

পরিমিত পদার্থে বাধিয়। ভাবে নর, 

“এ দেহই আম্ম।, এ প্রতিম। ছহ্বর?, 



নব রত্বমালা । ১৯ 

এই অমূলক তত্ব প্রশয়ে যে জ্ঞান 

সেজ্ঞান নিক অতি-- তম: প্রধান। 

ভ্রিবিধ সুথের তন্বজ্ঞান 

কহি এবে কর অবধান 3 

অভ্যাসে জনমে রতি তায়, 

হ্ুখ তাপ সব দূরে যায় । 

প্রথমে যাহ! গরল সম, 

পরিখামে অমুত উপম, 

আন্মবৃদ্ধি- প্রসাদ ষাহায় 

সান্তিক সেঞ্গুথ কহা যায় । ৩৬৩৭ 

ইন্ছিয় বিষয় যোগে আগে স্ুধাময়, 

পরিণামে বিষসম, রাজস সে হয়। ৪৮ 

প্রথমেও বেইরূপ পরণামে তাহা, 

সততই হৃদয়ের সম্মোহন যাহা, 

নিড্রালস্য পরমাদে জনম যাহার, 

তামপিক স্থ বলি জগতে প্রচার । ৩৯ 

নাহ এই পৃথিবীতে হেন কোন জন, 

ত্রিদিবে ও নাহি কোন দেবতা এমন, 

স্বর্গ মণ্ত্য কোথাও না পাইবে দেখিতে 

মুক্ত যেই প্রক্কৃতিজ ত্রিগুণ হইতে | ৪০ 
অষ্টাদশ অধ্যায়। 



১০১৮, 

অজ্ঞুন__ 

নব রতুমঠল্ | 

২১। নিস্জ্ৈগুণ্য। 

কি তার লক্ষণ বল 

ত্রিগুণ-গুণ লঙ্বনে যে হয় সক্ষম ? 

বল, প্রভু, কি আচারে, 

কি উপায়ে গুণত্রয় করে অতিক্রম ? ২১ 

প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহ, পাওঞুর নন্দন, 

এ সকল গুণ-কাধ্য করেছি বর্ণন। 

জ্ঞান বা প্রবৃত্তি মোহ হইলে উদন্ন, 

বিরাগ বিদ্বেষ যার কভু নাহি হয়, 

নিবৃত্ত হইল বদি উহারা নিঃশেষ 

স্থথ-আশে নাহি করে আকাক্ষার লেশ ) 

গুণেই গুণের কার্য জানিয়া নিশ্চিত, 
উদ্দাসীন সুথে দুথে--নহে বিচলিত 3 

সম ছুঃখ-মুখ-লোষ-কাঞ্চন-পানাণ, 

স্তুতি নিন্দছ প্রিয়াপ্রিক্স তুল্য যার জ্ঞান, 

ভেদাভেদ নাহি জানে শব্রে মিত্র পক্ষে, 

মান অপনান তুল্য বাহার সমন্গে 

সর্বকন্ম পরিত্যাগী হইবে বখন, 

তখন ত্রিগুণাতীত জানিবে সে জন । ২২-২৫ 

অনন্য ভকতি যোগে যে জন মেবে আমায়, 

হয়ে সর্ব গুণাতী ত, রঙ্গাভাঁৰ সেই পায়: 



নব রত্রমাল]। ১৯৯ 

অমৃত অব্যয় কূপ, আমি ব্রহ্ম নির্বিকার, 
৬ পর ট শাশ্বত ধম্মের সেতু সর্ব স্থ মুলাধার। ২৬২৭ 

চতুদ্দশ অধ্যায় । 

২২। গীতায় অবতারবাদ । 

অজোহপি সন্নব্যয়া কমা ভুতানামীশ্বরোহপি সন্ 

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্তবাম্যাতমায়যু। ॥ ৬ 
যদাষদাহি ধর্মমস্য গ্রানির্ভবতি ভারত 
অভ্যুর্থানমধ্ন্রপ্য তদাত্মানং শ্যজাম্যহং ॥ ৭ 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায চ ভক্কৃতাং 

ধন্মসংস্থাপনার্থাষ সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ 
চতুর্থ অধ্যায়। 

যদি ও জনমগীন অবিনাশী সশ্বর মহান, 

জন্মি নিজ মায়া বলে প্রকৃতিতে করি অধিষ্ঠান। 

যখনি ধন্মের গ্লানি, ভারত হে, ভয় এ ভারতে, 

'অধন্দের জম যবে আপনারে স্যাজ [বধিমতে | 

সাধু পরিত্রাণ হেতু, করিবারে ছুঞ্জন সংহার, 

ধর্ম সংস্থাপন তরে যুগে যুগে ধরি অবতার । 

»২৩। শীতায় বর্ণাশ্রম ধর্ম । 

অকর্ত!, অবায় আমি, অথচ এ জগতের অঙ্টা 

গুণ কন্দম ভেদে, পার্থ, চতুর্ধবর্ণ করি প্রতিষ্ঠা । 



২০০ নব রত্মমাল।। 

ব্রাহ্মণ ক্ষব্রির তথা ঈবশ্য শূদ্র বর্ণ চতুষ্টয়, 
' গুণভের্দেক'মভেদ তাহাদেরও জানিবে নিশ্চয় । ৪১ 

শম দম তপঃ শৌচ, ক্ষমা সরলতা, 

বিজ্ঞান, শাস্ত্রার্থ জ্ঞান, পরার্থপরতা, 

বেদ পরমার্থ তন্বে বিশ্বাস সরল, 

ব্রাহ্মণের স্বভাবজ ধন্ম এ সকল। ৪২ 

শৌর্য্য বাধ্য, তেজ ধৈর্ধ্য, কার্য-কুশলতাঃ 

রণক্ষেত্র নাহি যার রণ-বিমুখতা, 

প্রজায় ঈশ্বরভাব, মুক্তহস্তে দান, 

স্বাভাবিক ক্ষাত্রধণ্ম--বিধির বিধান । ৪৩ 

গো-রক্ষা, কষ, বাণিজ্য বৈশ্য-অভিমত, 

পরিচর্য্য। শুদ্রকম্ম স্বভাব-নিরত | ৪৪ 

যাহার প্রেরণা হ”তে প্রবুত্তি উদয়, 

বিভু বিনি ওতপ্রোত ব্যাপ্ত বিশ্বমস্স, 

তাহারি সেবার নর থাকিয়। তত্পর 

স্বধ্চম্ম সাধনে সিদ্ধ লভে নিরন্তর | ৪৩ 

পরুধন্ম হয় ঘর্দি কলঙ্ক বিহীন, 

'অঙ্চহ্ান হোক্ ভার সব্বাঙ্গ-হুন্বর, 

শ্বধন্ম বদিও পার্থ, হয় অঙ্গহীন, 

পরধযয় হতে তবু তাহা শ্রেরঙ্কর। 

করম বাহার যাহ। স্বভাব বিহিত, 

নহে তার অগ্ুষ্ঠান পাপেতে দূষিত । ৪৭ 
স্বভাব-বিহিত কর্মে দোষ বদি রয়, 

তথাপি তাহার ত্যাগ উচিত না হয় 



নধ নত্রমাল। 1 হ$ 

কোন কর্ম এ সংসারে নছে দোষহীন, 

রছে দেখ পাবকও ধূমেতে মলিন 1 ৪৮ 
অষ্টাদশ অধ্যায় । 

নত রং ৬০ ০ 

্বভাব স্বাহার যাহ], শুন ধন, 

কর্মের গতিও তার তাই অবিকল ; 
প্রক্কৃতিই বলবতী সকল ময়, 

নিগ্রহে সহস্র 6 হইবে বিফল । ৩৩ 

অেয়ান্ স্বধর্মোবিগুণং পরধন্নীৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ 

স্বধন্ধে নিধনং শ্রেয় পরধন্ম্ো! ভয্বাবহুঃ। ৩৫ 

পরধন্ম হয় ঘদি স্ুখসেব্য, সর্বাঙ্গ-হুন্দর, 
তাহা ও জানিবে ত্যাজ্য, নহে তাহা কু শ্রেক্স্থর | 

স্বধশ্মন দিও হয় অঙ্গহীন, না ছাড়ে স্থমতি ১ 

স্বধন্মে নিধন ভাল,_-পরধন্মন ভক্নাবহ অতি ॥ 

তৃতীয় অধ্যান্ন। 

২৪। গীতার অসাম্প্রদান্ত্রিকতা 

থে ফেমনে তজে মোরে আমি তারে ভি সেই মতে, 
যে পথে রয়েছি আমি সব লোকে আসে নেই পথে । ১৯ 

কম্মঙকল অতিলাষে করে যেই দেৰতা-ভজন, 

ইহলোকে সিদ্ধিপাভ হয় তার করম যেমন । ১২ 

চতুর্থ অধ্যায় । 
স্ ২ 



মব রত্বমালা। 

যেমনি প্রকৃতি ধার সেই রীতে নিরত সেবার 
নানা কামনার বশে তজে মুঢ় অন্ত দেবতায় । ২০ 

যে ভক্ত যে মুর্তি মম শদ্ধাভরে করয়ে সাধনা, 

শ্রদ্ধা সে অচল রাখি, আমি তার পুরাই বাসনা । ২৯ 

শ্রদ্ধীষুক্ত চিত্তে তারা ইই্দেবে আরাধে অবাধে, 

বাঞ্থিত বিহিত ফল সব পায় আমার প্রসারে । ২২ 

যে যে ফল আশে ফিরে অলমতি অলেতে ফুরায়, 

দেবধাজী পায় দেব, ভক্ত মম আমাকেই পার । ২৩ 

সপ্তম অধ্যাস্স ) 

শ্রদ্ধায় যাহারা ভজে অন্য দেবভায়, 

তারাও অবিধিমতে ভজে গো আমায় | 

€ভোক্ত1 আমি সর্ধবজ্জে, প্রভু আছি ভার, 

ন! জানিয়া মুটঙম'ত ভ্রমে বারবার । ২৩-২৪ 

দেবাচ্চনা করি লোক দেবলোকে যায়, 

পিতৃগণে পুজ। করি পিতৃলোক পায় ঃ 

ভূতযাজী ভূতরাজ্যে কররে প্রক্নাণ 
ভক্ত মম আমারহ চরণে পায় স্থান । ২৫ 

ভক্তসহ যেষ! দেয় পত্র পুষ্প ফল জল আর, 

লই আমি, সুপ্রসন্ন। ভক্তদত্ত সব উপহার । ২৬ 

সর্বভূতে সম আমি, কেবা দ্বেব্য, প্রিয় কেবা আর, 
বে ভজে ভকতি ভরে আমি তার সে হয় আনার। ২৯ 

আমাকে অনন্য ভাবে ভি নিত্য ছুরাচার, 

সাধু চেষ্টা ধরি সেও অনানাসে হয় পার। ৩৯ 



নব রত্ুমালা । ২০৩ 

ধন্মাস্সা হইরা কালে লভে শাস্তির নিবাস, 
আমার ভকতে, পার্থ, কভু না হয় বিনাশ । ৩১ 

নবম অধ্যায় । 

অতএব সখা তুমি ভজহ আমারে 
অনিত্য অস্থথকর সংসার-মাঝারে, 

আমাতেই কর তুমি আত্ম-সমর্গপণ, 
জীবন মরণে লহ আমারি শরণ, 

ভজন পুজন মোর কর বারবার, 

আমাকেই ভক্তিভরে কর ননস্কার । 

হইয়া অনন্য গতি, মচ্চিত্ত, মৎপরায়ণ, 
আনন্দ-স্বব্বপ মম হবে তব দরশন ॥ ৩--৩৪ 

নবম অধ্যায়? 

২৫1 সাধনা । 

একচিত্তে করে যাঁরা ধ্যান আরাধন, 

আমাতে সকল কন্ম করি সমর্পণ, 

মৃত্াময় ভীষণ এ সংসার-সাগরে, 
আমার আশ্ক্ে তার। অনায়াসে তরে ।৬-% 

আমাতে তুমি , পার্থ, কর মন স্থির, 

নিবেশ করহ বৃদ্ধি আমাতে, স্ধীর, 

আমার প্রসাদে হবে জ্ঞান বিকশিত, 

দেহাস্তে আমাতে বাস পাইবে নিশ্চিত । ৮ 

না পার করিতে ধদি চিত্ত সমাধান, 

করুহ অভ্যাস-যোৌগে আমায় সন্ধান । ৯ 



২০৪ নব রত্বমালা । 

অভ্যাসেও যদি সথা, হও গো অক্ষম, 

আমার গ্রীতির হেতু করহ করম । 

এই মত সাফি কাফ্য হবে সিদ্ধ-কাম, 

আমাকে পাইক্কা শেষে লভিবে বিরাম । ১০ 

অশক্ত হইলে তাহে লহ যোগাশ্রয়, 

হতাম্সা হইয়া তাজ কম্ম-ফলাশয় ॥ ১১ 

অভ্যাস হইতে শ্রেয়জ্ঞান, 

জ্ঞান হ'তে ধ্যান মহত্তর» 

ধ্যান হতে কন্দরফলত্যাগ, 

তযাগে পাৰে শান্তি নিরস্তর 1 ১২ 

ছাদশ অধাধা। 

২৬। মুক্তিলাভের বিভিন্ন পথ.। 

ধ্যানযেহগে যোগী কেহ দেখেন আত্মীয়, 

নিরধেন জ্ঞানযোগে জ্ঞানী কেহ তাস্ব, 

কথ্মফণ ঈশ্বকেতে কুরি সমর্পণ, 
কম্মফোগে কেহ তারে করেন দর্শন ॥ 

সাধনার না পারিয়া লভিবারে জ্ঞান, 

কেহ ব| শুনেন গিফ্। গুরু-সন্গিধান 3 

শব উপদেশ মতে করি উপাসনা, 

«*৩র আশ্ুন্কে তরে ভবের যাতনা | ২৫-২৬ 

এসোদশ অধ্যাধ। 



অজ্জুন। 

শরুষঃ। 

নব রত্রমাল। ) ২০৫ 

২৭। সাকার নিরাকার উপাসনা । 

তোমাতে সতত যুক্ত তব ভক্তগণ। 

তোমায় একান্ত যার! ভজে সব্বক্ষণ, 

কিন্বা যার! অবাক্ত অক্ষরে করে ধ্যান, 

কহ কষ, কোন্ যোগী দোহার প্রধান ? ১ 

আঁমাঁতে নিবিষ্ট চিন্ত, অনন্য-শরণ, 

শদ্ধা সহকা,র করে তজন পূজন, 

আমায় ধে উপাসয়ে কার়মনঃপ্রাণে, 

যোগীশেষ্ঠ ঘুক্ততম সবে তারে মানে । ২ 

(কিন্ত দেই অনিদেশ্য অব্যক্ত অক্ষর, 

অচিন্ত্য অনন্ত ধ্রুৰ, অজর, অমর, 

বিশ্বাতীত, সব্বগত, কুটস্থ, অব্যয়ে 

যাহারা একাগ্র মনে নিত্য উপানয়ে, 

যতনে ইক্ত্রিয়গ্রাম করিয়া সংযত) 

সব্বভূতে সমদশী, দর্বহিতে রত, 

অনন্য ভাবেতে মগঈধ্যান ধারণায়, 

এ হেন সাধক ধার! আমাকেই পান । ৩-৪ 

অব্যক্তের উপাসনা, কিন্তু পার্থ, বহু ক্লেশকর, 

দেহাঁতিমানীর তরে অব্যক্তের মার্গ সুহুস্তর। ৫ 

দ্বাদশ অধ্যায়। 



নব রত্বমালা । 

অনস্ত অব্যয় আমি--মম ভাব বুঝি অন্যতর, 

অবাক্ত আমায়, পার্থ, ব্যক্ত রূপে ভজে মুঢ় নর। ২৪ 

যোগমায়া অন্তরালে জীবে আমি রহি অপ্রকাশ, 

স্বয়স্ত অব্যয় রূপ মুঢুচিন্তে ন! হয় বিকাশ । ২৫ 

বিসুদ্ধ ত্রিগুণ গুণে, সর্ব বিশ্বচরাচর, 

অব্যয় আমায়, পার্থ, পৃথক নাজানে নর 1১৩ 

এই দেবী গুণমত্বী, মায়া মম সুহুস্তর, 

এ মায়। এড্রায় সাধু ভাজ মোরে নিরন্তর । ১৪ 

সপ্তুম অধ্যায় ॥ 

২৮। ঈশ্বর অতীক্দিয় নিরাকার । 

অতীন্ত্িয় পে আমি চরাচর-ব্যাপ্ত ভরপুর, 

সব্বভূত আমাতে সংস্থিত, আম দূর হৈতে দূর ।& 

আমাতেই অবস্থিত বকুল, 

অসংপ্লিই কিন্ত এ সকল, 

আমি কর্তা, আনি ভর্তা, 

কিছুতেই নহি লিপ্ত- দেখ মারাখল ? পু 

সব্বগামী বাযু থা আকাশে বিস্বৃত, 

আমাতেই জেন তথা চরাচর-স্থিত | ৬ 

নবম অধ্যায় । 

অব্যক্ত ও ব্যক্তাতীত সেই সত্য সনাতন প্রভু, 

ব্রঙ্মাণ্ড প্রলক়্ে তবু বিনাশ না হয় তার কভু । ২০ 

অব্যক্ অক্ষর যেই, জীবের পর্ম গতি, 

পেলে বারে একবার নাহি হয় অবনতি, 



নব রত্রমালা । ২০2 

ভি যোগী পুণ্যবান্ সে মম পরমধাম, 

ফিরে নাহি আসে পুন, পুরে সর্ব মনস্কাম | ২১ 

অষ্টম অধ্যায়। 

২৯। স্যন্ি ও প্রলয় । 

জদ্ধার সহআ বুগ দিবস প্রমাণ বলি মানে, 

সভন্র যুগান্তে রাত্রি অহোরাত্র-বেভ্তাগণ জানে । ১৭ 

অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হর সবে আসে ববে দিন, 

আবার আপিলে রাত্রি হয় তারা অব্যক্তে বিলীন | ১৮ 

জখশবেদের এইরূপ জনম মরণ বাওয়! আসা, 

দিনসেতে হয় জন্ম, রাত্রে তাদের প্রলয় দশা । ১৯ 

অব্যক্ত ও ব্যক্তাতীত সেই সত্য সনাতন প্রভু, 

ব্রঙ্গাও পরলে তবু বিনাশ না হয় তার কভু । ২০ 

অষ্টম অধ্যান্ন। 

কল্পারস্তে সব্বভূতে করিহে সৃজন, 

কন্পক্ষয়ে করে সবে আমাতে গমন 1 ৭ 

ভূতগণ স্থজি আমি, প্রকৃতিতে রহি আপনার, 

অবশ সকল জীব কম্মবশে জীয়ে বারেবার। ৮ 

সে সব করমে কিন্তু আমিহে আবদ্ধ কভু নই, 

ক্রিক্াতে আমক্তিহীন, উদাসীন আমি ঘদা রই । ৯ 
অধ্যক্ষ হইয়। দেখি প্রকৃতি প্রসবে চরাচর, 

এই হেতু বহে, পার্থ, ভবের প্রবাহ নিরন্তর । ১০ 

নবম অধ্যায় ) 



০১৭ নব রত্বমাল1। 

৩০। কামন। দুর্ধর্ষ অরি। 

অভ্জুন-_ 

. মানুষে বে করে পাপ, কেবা তাহে করে প্রবর্তণ, 

স্বেচ্ছার বিরুদ্ধে প্রভু, সবলে করিয়া আকর্ষণ ? ৩৬ 

জীকষ _ 

রজোগুণোস্তব কাম কষ্চ-সাপ 

কতু আসে ক্রোধরূপ ধরি, 

সর্বভুক্ ছষ্পূর সে মহাপাপ, 

তাহার সমান নাই আরি। ৩৭ 

বহ্ছি যথা ধুমাচ্ছন্ন, 

দর্পণ বা কলঙ্ক আনুত, 

জরাঘু আবৃত গর্ভ, 

এই পাপে জগত ছাপিত। ৩৮ 

ছুষ্পুর অনল সম তার তৃষা মেটে কিরে? 

জ্ঞানীর সে সে চির শত্রু জ্ঞানেরে আসিয়া ঘিরে। 

মনোবুদ্ধি সর্ববেদ্দ্রপনে করিস] সে অধিষ্ঠান, 

মোহ পাশে ফেলি নাশে দেহীর বিবেক-জ্ঞান | ৩৯-৪ 

আগেই সংযমি তাই ইন্দ্রিয-নিচয় 

পাপরূপী কাম-রিপু কর পরাজয়--- 

যেই বিপু. মানব-হাদয়ে করি বাস, 

শান্্রজ্ঞান, আনম্মন্জঞান'উভে কবেনাশ। ৪১ 

দেহাঁধ বিষয় মাঝে ইন্ছিয় প্রবর, 
০গমনি ইন্দ্রিয় হ'তে মন মহত্তর, 



নব রতবমালা॥ ২৯ 

বুদ্ধি-অন্থগত মন, বুদ্ধিই প্রধান, 

বুদ্ধি হ'তে, বুধ কহে, আত্মা গরীয়ান্। ৪২ 

আত্মার জানয়ে হেন, আত্ম-পরি করিয়া নির্ভর, 

কামন।! হুদ্বর্ষ অরি, ত্রা করি, হান বীরবর । ৪৩ 

তৃতীয় অধ্যান্ক ॥ 

৩১ । ভ্রিবিধ নরক-দ্বার্। 

ব্রিবিধ নরক-দ্বার, বিনাশ কারণ, 

কাম ক্রোধ লোভ, তিনে করিবে দমন । ২১ 

এই তিন তমোদ্বার এড়ায়ে সুমৃত্তি। 

বনে কল্যাণ লভে, মরণে সুগতি । ২২ 

৩২ ! শাত্রজ্ঞান | 

শান্প বিধি ছাড়ি যেই ধরে স্বেচ্ছাচার্, 

সিদ্ধি সুখে বঞ্চিত সে, ত্রাণ কোথ। তার ? 

শান্্র-বলে বিপুত্রয় যেনা করে জয়, 

অশেষ হুর্গতি তার জানিও নিশ্চয় । ২৩ 

কিবা কার্য কি অকার্ধ্য--তার ব্যবস্থাস্ 

শাস্সই প্রমান তব, কহিঞ্ তোমায় । 

শাস্ত্রের জানিয়া মন্দ গুরু-সন্নিধান 

হও কর্মননিষ্ট, মানি' শাস্ত্রের বিধান । ২৪ 

যোড়শ অধ্যাক্।, 

সতত বিষয় ধানে আসক্তি জনমে, ধন্য, 

আসক্তি হইতে কাম, হতে ক্রোধের, উদয়, 
২৭ 



২১০ নব রত্বমালা। 

ক্রোধ হতে জন্মে মোহ মোহ হতে স্বৃতির বিভ্রম, 

স্থৃতি ্ রংশে বুদ্ধিনাঁশ, বুদ্ধিনাশে নষ্ট নরাধম। ৬২-৬৩, 
রাগ দ্বেষ বিরহিত, জিতেজ্জ্িয় বশী, উপরত, 

সংষমী বিষয় ভোগে উপভো 'গ গ্রনাদ নিয়ত । ৬৪ 

প্রসাদে ঘুচিয়া ধায়, সধ্ব হঃখ, সব্ব অমঙ্গল, 

প্রসন্ন যাহার চিত, বুদ্ধি তার প্রশান্ত, নিম্মল । ৬৫ 

অবশ হীন্দ্র় ধার, নাহি বুদ্ধি না তার ভাবন। ১ 

অভাবুকে কোথা শান্ত, অশান্তের কি স্থথ বল না । ৬৬ 

দ্িউীর অধ্যান্স। 

৩৩। আন্ম-সংবম | 

*তোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য উর 
হান্দ্রয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি এসভং মনত | ত৭ 

 বিউক্ষণ পুরুব প্রত্থর 

যতহ করুক না তন, 

প্রমাথী যে হক্ডিক্-নিকর 

সবলে হরিয়া লয় মন। 

১2 ত 

| ন্্য়ণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে 

দপ্য হরতি গ্রজ্ঞাং বারুনাবমিবান্তসি | জ+ 

মন যদি ছুটি চলে ইন্দিয় যেদিকে বে ধায়, 

ফুবাহয়া দেয় জ্ঞান, বামু যথা তরণা ফবায়। 



নব রত্ুমাল।। ২১১ 

যতে। ঘতে। নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং 

ততস্ততো নিবম্যৈতদাত্সন্যেব বশং নয়ে | ২» 

চপল চঞ্চল মন বেথা যেখা অবিরত ধাঁ, 

ফিরায়ে সে পথ হ'তে আন্মবশে আনিবে তাহায় | 

আপূর্য্যমানমচল প্রতিষ্ঠং 

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি দ্ধ 

তদ্দৎ কামা বং প্রবিশন্তি সর্ষে 

স শান্তিমাপ্মেতি ন কামকা মী । ৭৭ 

নদ নপগ 'বগে ধার, গিয়া যথা মিশি বায় 

পূর্ণ কায় অচল-প্রতিষ্ঠ সিন্ধু সনে, 

তেমনি কামনাচিয়, পশি যাতে পায় লয়, 

সেই শান্তি পাক, নাহি পায় কাঁমী জনে। 

বিহায় কামান্ যঃ সর্ববান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহও 

নিম্মমে। নিরহসঙ্কারঃ স শান্তিমধিচ্ছতি | ৭১ 

সকল কামন! ত্যজি, ছাড়িয়া! মমতা অহঙ্কার, 

নিঃস্পৃহ বিচরে যবে, লভে তবে শান্তি সে অপার । 

যা নিশ। সর্ববভূতান।ং তদ্যাং জাগন্তি সংষমী 
যপ্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশ! পশ্যতে। মুনে । ৬৯ 

অন্যে ষবে নিদ্রা যায় সংযমী জাগ্রত সে নিশায়, 

অনো জাগে যে নিশায়, মুনি সেথা সুখে নিজা যাছ। 



২১২ নব বতুমাল। & 

৩৪ 1 বিষয়-সুখ । 

থে হি সংম্পর্শজ। ভো।গ। ছুঃখযোনযুএবতে 

আন্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধ । ষ্ঘ 

বিষয় স্থথেত ভোগ ছুঃখের কারণ, 

আছে তার আদি মন্ত, উথান পতন) 

আসে ষান পুনঃ পুন, নহে তাহা স্থির, 

তাহাতে আসক্ত কু না হন নুধীর। ২২ 

৬৫। আজ্ম-রক্মণ। 

উদ্ধরেদ্দান্সনাক্সানং নাকআ্স।নমবমাদয়েৎ 

আনব হ্যাজনোবন্ধুরাক্সেব রিপুরাক্সনঃ | € 
বন্ধুরাক্সান্মনন্তস্য যেনৈবাস্্াক্সন। জিত: 
অনান্সনস্ত শত্রত্বে বর্তেতাক্সৈব শুক্র বৎ | ৬. 

আপনারে সদা রগ আপনার হাতে, 

ছাঁড় তাহ! আম্র-অবসাদ হয় যাতে) 

আপনি আপন বন্ধু, শক্র আপনার, 

বন্ধ শরু সাথে সাথে.ফিরে অনিবার | 

আপনারে আপনি যে করিয়াছে জয়, 

আপনার বন্ধু সেই, জানিবে নিশ্চয় । 



নব রত্বমালা ৷ ২১৩ 

"াঁপনি যে আপনাকে বশে নাহি রাখে, 

আপনা হয়ে শক পড়ে সে বিপাকে । 

ঘষ্ঠ অধ্যায়। 

৩৬। মিথ্যাচারী। 

কর্মেক্দিয়াণি সং্যম্য ঘ আস্তে মনসা স্মরণ্ 
ইক্জরিয়ার্থান্ বিমুঢ়াত্স। মিথ্যাচারঃ সউচ্যতে | ১ 

মনেতে বিষয়-স্পৃহা-- 

সংযত করিষা কম্মেন্দিন্ত 

বহে যেই মুড. হিয়া, 
কপ 

[মপ্যাচাবা তাহাবে জানি | 

৩৭। উপসংহার । 

রজন্ সংন্ধৃত্য সংস্মৃত্য সন্বাদমিদমদ্ভূতম্ 

কেশবাভ্ভ্বনযৌঃ পুণ্যং হৃয্যামি চ মুহুমুহঃ | ৭৬ 
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ 

(বস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনহপুনঃ | ৭৭ 
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ধে। যত্র পার্থ ধন্ুর্ধরঃ 

তত্র ভ্ীবিজয়ো। ভূতিঞ্রতবানীতিম্মতির্মম | ৭৮ 

কৃষ্ণাজ্ঞুন এ সম্বাদ, অদ্ভূত পুপ্যাধার 

স্্রিয়া ম্মরিয়া চিত পুলকিত এ আমার । 

কৃষ্ণ রূপ অপরূপ স্বর শ্মরি অন্ুক্ষণ, 

উপজে বিন্য়্ মম, আনন্দ উৎলে ঘন ॥ 



২৯৪ নব রত্রমাল।। 

দে পক্ষে রহেন রুষ্, মহা যোগেশ্বর, 

ঘে পক্ষে গাতীবধর পার্থ বাঁধ্বর, 

রাজে মেগা রাজালক্ষী, চির অন্দর, 

বিরাজিত প্রুবনীতি, অনন্ক বিজয় । 

অষ্টাদশ আধার । 



“বল্ -প্রতমানা | 
 ₹ 

ব্রাটা 
০ পাপ সপ 

রি 

ততীয় ভন 

বন তি কানের । 
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মেব্টুত। 

পা পপপাপজস সিটি চাপা শিস 

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণ। স্বাধিকার প্রমত্তঃ 

শাপেনান্তংগমিতমহমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত ৫ 

যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়ান্নানপুণ্যোদকেঘু 

স্লিপ্ধচ্ছায়াতরুঘু বসতিং রামগিধ্যাশ্রমেযু ॥ ১ ॥ 

তম্মি্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী 
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ 

আবাঢ়স্থ প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিক্টসান্তং 
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজগ্রেক্ষণীযুং দদর্শ ॥ ২ ॥ 

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুর৮ €কৌুকাধানহেতো- 
রন্তর্বাম্পশ্চিরম্ুচরে। রাজরাজস্য দধ্যে | 
েঘালোকে ভবতি স্থখিনোহুপ্যন্ত থাবৃক্ভিচেতঃ 

কণ্টাশ্লেষপ্রণয্িণি জনে কিং পুনদূরিসংন্ছে ॥ ৩ ॥ 

প্রত্যাসমন্নে নভসি দর্নিতাজীবিতা লন্বনার্থী 

জীমুতেন স্বকুশলমতীং হারমিয্যন্ প্রবৃন্ভিষ্ | 

স প্রত্যপ্ৈঃ কুটজকুস্থমৈঃ কল্পিতার্ধায় তস্মৈ 
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥ ৪ 1 



মেঘুত | 

্বকাধ্যে কি দোষ গণি প্রভু দিলা বক্ষে গুরশাপ, 

“বর্ষেক ভুজিবি তুই কান্ত। ছাড়ি প্রবাসের তাপ” ঃ 

নিবসে বিরহি ক্ষ রামগিরি আশ্রমে অবাীর, 
লিপ্ধ ছাকাতপ্ যেখ।, জানকার সহেন পুলা লা 1১৪ 

[বরহ-ধিশীর্ণ তষ্চ, খসি পড়ে হান্তের বলয়, 
চিক৯ুটে কোনকাপে কটা হয়। মাস কতিপন, 

আষাঢ় প্রথম দিনে, সনে ছাইয়। শৈলভুমি, 

পীডামন্ড গজায়, তমঘ ভার, [নিরুধে সে কানা ॥ ২) 

দেখিতে দেখিতে ঘন, নান ভাব-তরক্ষিত মন, 

কগ্েতে সখি অশ্রু যক্ষরাজ ধের়ানে মগন ও 

স্থথীও চঞ্চল চিত্ত, মেঘদৃষ্টে প্রেয়সাপ পাশে, 

না জানি কি দশ তার, প্রিজন বার পরবাসে ॥ ৩. ॥ 

আসন শ্রাবণ মাস, দয়তাক জাবনদাক্ষিনট 

পাঠাবার অটভলাবে মেবমুখে কুশলকাহিনী, 

নলিকা কুক্তম তুলি, বিরচিন্ে পুজা উপচাঞ্জ 

পুলকিত, শ্রিযভাষে করে তাপ অভিতশি সকার 081 



মেবদূত | 

ধুমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সংনিপাতিঃ ক মেঘ 
সংদেণার্বাঃ ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীফাঃ ॥ 
ইত্যোৎস্থক্যাদপরিগণযুন্ গুহ্যকর্তং ঘযাঁচে 

কামাত্ত। হি প্রকৃতিকূপণাশ্চেতনাচেতনেকু ॥ ৫ ॥ 

জাঁ'তং বংশে ভূবনবিদিতে পুক্ষরাবর্তকানাং 

জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনহ। 

তেনািত্বং তি বিধিবশাদ্দরবন্ধুর্গতোহহং 

যাঞ্র। মোঘ। বরমধিগুণে নাধমে ল্কাম ॥ ৬ 

সন্তপতনাং ত্বমদি শরণং তৎ পযোদ প্রিষায়াঃ 

₹দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেধষিতন্য | 

গান্তব্যা তে বসতিরলক। নাম মক্ষেশ্বরাণাং 

বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চক্দরিকাধৌতহর্ম্যা ॥ ৭. 

ত্বামারূঢং পবনপদবীয়ুগু হীত।লকান্তাঃ 
প্রক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যযাদাশ্বসস্ত্যঃ | 

কঃ সংনদ্ধে বিরহবিধুরাঁং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়্াং 

নস্যাদন্যো২প্যহমিব জনো৷ যঃ পরাধীনবৃত্তিও ॥ ৮ ৪ 

মন্দ্ং মন্দং নুদতি পবনশ্চান্ুকুলো যথা ত্বাং 

বামশ্চায়ং ন্দতি মধুরং চাঁতকস্তে সগন্ধঃ | 

গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ানন নমাবদ্ধমালাঃ 
সেবিষ্যন্তে নয়নস্থভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥ ৯ ॥ 



মেঘদূত | 

ধূম জ্যোতি জলবায়ু সন্িপাতে জনমে যে ঘন 

তাহাতে সম্ভবে কিনা প্রানী-কাঁধ্য, সন্বাদ বহন, 

আগ্রহে কিছু না গণি ভিক্ষা মাগে তার সন্নিধানে, 

কামান্ধ এননি অন্ধ, অচেতনে সচেতণ মানে ॥ ৫ ॥ 

প্রখ্যাত পুর ঝুলে জন্ম তব জানিভে জোঁমান, 

মহেন্দ্র অন্চন, কামবপী নাম ধর তায়, 

বিথিবশে বন্ধৃভারা এসেছি তোমার ছারে প্র, 

মহত বিফল বাকা, সেও ভাল, অধমে না কু ॥ ৬) 

প্রেনু-শাপে ব্নবাসী, বিপনের তুমি ভে শরণ, 

বিরহবারত। মোর নিরে ঘাও প্রিরার সদন, 

যেতে ভবে অলকার যক্ষপূরে উদ্যান বাহিরে, 

আলো করি হন্মারাজি শোভে যেথা শশী হরশিরে ॥ ৭ ॥ 

তোমা হেরি, জলবর, ঘবে তুমি সঞ্চর আকাশে, 

অব্ল। আশ্বস্ত হিয়া, প্রণরী বাহার পরবাসে । 

বিরহিনী জায় ফেলে, তুমি এলে, দূরে বিচরণ 

করে কেবা, নহে যেবা পরাধীন আমার মতন ॥ ৮ ॥ 

চলেছে তোমার সাথে মন্দ মন্দ অনুকূল বাস, 

পুলকে চাতক বামে, বধু তব, মধু গীত গায় । 

অভ্র-ষোৌগে গম্তীধান, সেই তব শুভ পরিচক্স, 

গগনে বলাকাকুল, হধাকুল ভেটিবে শিশ্স্ব ॥৯ ॥ 



মেঘদূত | 

তাং চাবশ্যং দবসগণনাত২্পরামেকপত্রী 

মব্যাপন্নামবিহতগতির্রক্ষ্যাস ভ্রাতজ 'যাষ্ | 

আশাবন্ধঃ কুম্থমনদুশং প্রায়শো হাঙ্গনানাং 

সদ্যঃপাতি প্রণযিহৃদয়” বিপ্রযঘোগে রুণান্ধ ॥ ১০) 

করত ষচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধমবন্ধ্যাং 
তচ্ছন্ত্রা তে শবণস্থভগং গর্জিতং মানসোত্কাঃ। 

আকৈলানাদ্বিনকিশলয়চ্ছেদপাখেষয়বন্তঃ 

ংপশুস্যন্তে নভাস ভবতে। বাজহংমা সহায়াঃ ॥১১॥ 

আপুচ্ছদ প্রিয়সখমদ্নং ভুগমালিঙা শৈল" 

বন্দ্যেঃ পুংসাং রবুপতিপদৈরঞ্ষিতং মেখলাস্ | 

কালে কালে ভবাঁত ভবতে। বন্য মংঘোগিমেত্য 

ন্েহব্যক্তিশ্চিরবরহজ” যুঞ্চতে। বাঙ্পমৃঞ্তম্ ॥ ১২ ॥ 

মার্গং তাঁবচ্ছণএু কথয়তন্ত্রৎপ্রয়াণান্বরূপং 

সংদেশং মে তদন জলদ শ্োন্যপি শ্রোব্রপেয়নূ। 

খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিঘু পদ শ্যস্য গন্তাস যত্র 

ক্ষীণঃ ক্ষীণ? পরিলবু পয়ঃ আতিসাং চোপভভজ্য ॥১০| 

অদ্রেঃ শ্র্গং হরতি পবনঃ কি: স্থিদিত্যুন্মুখীভি- 

দুক্টোৎসাহশ্চকিতচকি-তং মুগ্ধসিদ্ধাঙগ নাভি | 
স্থানাদম্মাৎ সরসাঁনচুলাছুৎপতোদস্বুখঃ খং 

দিষ্ঞাপানা: পণি পরিহরন্ স্ুলহস্তাবলেপাঁন্ ॥১৪॥ 



কঅহপুক্ক | ক 

দেখিনি অবপ্ঠ ভাষ্জে দিবস গণিছ্ে নিশিভোর, 

এখনে! বাচিয়। আছে একপন্রী ভ্রাহৃজায়া তোর, 

বিরহে নারীর হিয়া কুস্তম-সদূশ স্থকোমল 

আশা-বৃন্তে করি ভর কোন মতে রহে সে সবল ॥ ১০ ] 

যার গুণে শিনীন্দর * ফুটে ওঠে ধরণী ছাই 

মধুর গঞ্জন সেই শুনিলেই, উচ্ভ,সিত তিক, 
ঠকলাস অবধি লক্ষে মুশানাদি পাখের বিস্তব, 

মবাল মানস-বাজী হবে তব পথেব দোসর ॥ ১১ ॥ 

ওই ত্ুঙ্গ শৈলনাজ + রঘুপতি পদচিঙ্গ ভালে, 

বলে কারে থেস্ধো তারে, সথা তব, বিদায়ের কালে 
ববিধা্ হয় যবে দুজনার শুভ সম্মিলন, 

চির ধিরহজ অশ্রু, স্নেহ ভরবে ফেলে সে তখন ॥ ১২৪ 

প্রথমে প্রাণ পথ অন তব, বলি পর পর, 

৩২পরে ল্ধাদ মোর, শুনশিবে হে ক্রাত স্থখকর। 

শান্ত ক্লান্ত হবে হবে বিশ্রা্মবে গিরি শঙ্গোপরি, 

তষ। ফ্রেশ বিবি পাতাল পান করি কারি ॥ ১৩) 

"এ ফি এ পর্বত শৃঙ্গ উড়াইল বুঝিধা পবনশ । 
হেন বলি সিদ্ধাঙ্গন! উদ্ধমুখী চকিত নমুন, 

সরস-বেতস-পুর্ণ গিরি এই অমনি উত্তরি 
উত্তরে উড়িয়ে যেয়ে। $ দিক্মাগের গব্ব খর্ব করি ॥ ১৪ ॥ 

পিপি পাপী ৮ িিপিপীশীত পাপী পিশিসিশিসপশীশা শী তিশা শশী পিপাশীশী শিীশাশিপিসি পাপী শিট শীট শিট শি এ 

+ শিশীস্ব ডু কন্দপা, বাগের ছাতা । 1 চিত্রকূট। 

২ টীকাকার বলেন, দিও্খাপ নামক কালীদাসের একজন প্রচ্চিগ্থশ্দী 
পণিিতের প্রতি কটাক্ষ করিয়া এই প্লোকদি রচকত। 



মেঘদূত | 

রত্রচ্ছায়ব্যতিকরইব প্রেক্ষরমেঁতৎ পুরস্তাৎ 

বল্দীকাগ্রাৎ গ্রভবতি ধনু?ঃখগুমাখগুলস্য | 

যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে 

বহেণেব স্ক,রিতরুচিণ। গোপবেশল্য বিষ্ণোঃ ॥১৫। 
ত্বধ্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রবিলাসানভিজ্ঞেঃ 

প্রীতিন্সিদ্ধেজনপদ বধুলোচনৈঃ পীয়মানঃ | 
সদ্যঃ সীরোতৎকষণস্থরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং 

কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ব,জ লবুগতিভূ্ষ এবোন্তরেণ ॥ ১৬ 

ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্পবং সাধু মুর 

বক্ষ্যত্যধ্বআমপরিগতং সানুমানাস্্রকুটঃ | 

ন ক্ষুদ্রোহপি প্রথমস্তূতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায় 

প্রাপ্তে মিত্রে তবতি বিষৃখঃ কিং পুনধস্তখোচ্চৈ? ॥১৭ 

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননায্ে- 

স্বয্যারূটে শিখর মচলদ স্গিগ্রবেণীসবর্ণে । 
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং 
মধ্যে শ্যামঃ স্তনইব ভূবঃ শেষবিস্তবরপাতুঁঃ ॥ ১৮ ॥ 

স্থিত্বা তশ্মিম্বনচরবধৃতুক্তকুঞ্জে মৃহুর্তং 
তোয়োৎ সর্গদ্রততরগতিস্তৎ্পরং বর্ত্ তীর্ণত |. 

রেবাং দ্রক্ষস্থযপলবিষমে বিদ্ধ্যপাঁদে বিশীর্ণাং 

ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥১৯। 
4 



গেদু 
সী 

$& 

ট্ ত পি 

1মালি৩ [বিটিভ্ বখ পত্রপ্ুহা সব পু ভাময় 

ইন্দ্রধন্থ দেখ ওই বন্ীকাগ্র হহতে উদস্ব। 

মিলনে শ্যানাঞঙ্গ তব ধরিবে হে কাক্তি মানাহারী, 

শিখি-পুজ্ছ বারি ব্থ। গোপ-বেশে স্াজেন হাহরি 0১৫৪ 

বধাগমে রুবিফল প্রভ্যাশিনী কুলববূগন, 

ভ্রজর্দী জানে না আহা! পিবে তোমা তষিভ লোচন ও 

করষণ স্তরভিত নলহক্ষাত আোভিয়ে পে, 

পাছু হটি লত্গতি প্রন্বার চলিবে উন্তবে ॥ ১৬ ॥ 

বুধিয়ে শাস্তি জল শাস্থ কর বন উপপ্রবে, 

পথ শ্রাস্ত এল হাত আমন্রকুট বুকে ভালে লবে | 
পুর্ব উপকাব্ স্মরি, ক্ষ 'সও বিমুখ না তস্ষ 

আহৃদে আম্স দানে, কিবা যাবা উদার জর 7১7৪ 

পংকা পাকা ফলে ভরা গিরি প্রান্ত আহম্ুর কানন, 

5ড়িলে শিখবে তুমি স্রিদ্ধ শ্যাম বেণীর বর্ণ, 

অমর মিথুনে চেক দেখিবে সে শোভা অতুলন, 

শ্যাম-মধ্য কাঞ্চনাঁভে শোভে যেন ধরনীর স্তন ॥১৮॥ 

বনবালাদদের সেই ক্রীড়া-কুঞ্জে তিষ্ঠি ক্ষণতর, 

জল বর্ষে দ্রতগতি উত্তবিবে পথ তার পর, 

বিন্ধ্যাচলে শীর্ণ রেবা, শিলাভঙ্গে রঙ্গে বহে বাক, 

বিভূতি রচনা যেন, রেখাময়, কুঞ্জরের গায় 9 ১৯ ॥ 



৬? রি 
রি 

তন্ান্তিজৈ রবানগঞজমদৈর্বাদিতং বান্তরৃষ্টি- 
জন্ম কুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোঁয়মাদায় গচ্ছেঃ। 

অন্তঃসারং ঘন হুলধ্বিতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং 

রিক্তঃ সর্বেবে ভবতি হি লবুঃ পূর্ণত। গৌরবায় ॥২০ 

নীপং দৃষ্ট1 হরিতকপিশং কেশরৈরদ্বরূটৈ-. 
রাবি3ভর তপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চ।নু কচ্ছম্। 

জগ্চরণ্যেষধিকম্গরভি গন্ধমাঘায় চোরব্যা? 
সারক্গাস্তে জললবমচ€ সচযিষান্ডি মার্গম্ ॥ ২১ 

অন্ছোবিন্দু গ্রহণচতরাং শচাতকান্বাক্ষমাণাঃ 

শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়। নিদিশন্তো বলাক:2 | 

ত্বামাসাদ্য স্তনিতদমষে মানযিষ্যন্তি সিদ্ধা? 

সোৎকম্পানি প্রিযসহচরীলন্গুমালিঙ্গিতানি ॥ ১২ 

উৎ্পশ্যামি জ্ুতমপি সখে মত্প্রিষার্থং বিযাসোঃ 

_ কালক্ষেপং ককুতম্থুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে। ' 
শুরাপা্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকা? 

প্রত্যুদ্মাত; কথমপি ভবাঁন গন্থমাশ্ড বাবাস্থোৎ ॥২৩ 



টমৈপদূত | ১৯ 

বর্ষণে হইয়ে লঘু, পান করি পুন শ্োতোজল, * 
জনুবাতে কষাগ্লিত গজমদ তিক্ত সুবিমল, 

অস্তঃপার হলে তুমি, পরাভব মানিবে পবন, 

রিক্ত মাত্রে হতাদ্জ। পুর্ণ তাই গৌরব কারণ ॥ ২০ ॥। 

হরিত কপিশ হেরি আব্ ফোট। কদম্ব কেশর, 

তটে তটে মুকুলিত ক্দলী চব্ধিয়! রুচিকর, 

ধনে বনে পেয়ে আর বস্ধার স্থরভি আত্বাণ, 

সারঙ্গ, অলদ, তব জলপথ পাইবে সন্ধান ॥ ২১ ॥ 

গল-বিপুতপান ব্রত চাতকে কৌতুকে কছু হেরে, 

গগণে বলাকা-শ্রেণী কভু গুণে এক এক করে। 
তোমার ভৈরব রৰে দিদ্ধ-যুবা পুলকিত হিয়।, 

প্রয়সী তর্বাসে কীপি বে তারে ধরে আকড়িয়া ॥ ২২ ॥ 

যদিও সখী কাছে দূত হয়ে যাকে দ্রুত-গতি, 

নানান কারণে শঙ্কি বিলম্ব ঘটিবে পথি পাথ ; 

পাহাড়ে পাহাড়ে ফুটি ফুলে ফুলে সৌরভ ছড়ায়, 

সজল-নয়ন শিখী কেকারবে তোষে গো তোমায়, । 

এসব কাটাক়্ে মায়! পারিবে কি লইতে বিদায় ? 

স্লাখিও মিনতি সখা, কোন মতে ছাড়িও ত্বরায় 1 ২৩॥ 

পাপ পপ 

*₹ বৈদ্য শাস্ত্রে বলে, প্রথমে বমনে শোধিত হইয়া পরে প্রেম্স। শিবারণ জন), 
বিনি ধু তিক কষ'পজন পান কান, ভাহার বাত গরকম্প দূর হয়| 



৯২ ০মধদুত ! 

পাঁওুচ্ছ।যে।(পবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সুচিতিনৈ- 
নীঁড়ারন্তৈগৃহবলিভূজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ | 

তধ্যাপন্মে পরিণতফলশ্যামজ্ব,বনান্তা? 

সংপৎস্যান্তে কতিপয়দিনস্থ।বিহ সা দশার্ণাঃ ॥ ২৪ 

তেঘাং দিন প্রধিতবিদিশাপক্ষণাং টা 

গত্ব। সঙ্ধঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লধ্ব! | 

তীরোপান্তস্তনিতন্তভগং পাস্যান স্থাছু বম্মাৎ 

সব্ররভঙ্গ' মুখমিব পায়ে বেত্রবত্যাশ্চলোম্মি ॥ ২৫ 

নাঁচৈরাখ্য: গিরিমধিবসেন্তত্র বিশ্রানহেতো- 

স্ৎসংপর্ক।ৎপু ণ্কি তঙ্িৰ প্োটিপু স্সৈঃ কদশ্বৈঃ 1, 

ঘঃ পণ্যন্্ীরতিপরিমলো দগ।রিভিমাগরাণা- 

মুদ্দাম।নি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভিযৌবনানি ॥ ২৬ 

কিশ্বান্ত; সন ব্রজ বননদাতারজতানি সিঞ্চ- 

(দ্যা-শাং শবজ্লক পৈযু খিক।জালক। শি। 

গগুস্বেদাপনয়নরুজা ব্লান্ত কর্ণেপলানাং 

ছায়া দানাৎ ক্ষণপরচিত? পুগ্পলাবীমুখানীম্ ॥ ২৭ 

ঘর? পন্থা যদ দি তবতঃ গুক্থিতদ্যোভরাশাং 

(সৌধোৎসঙ্গ গ্রণয়বিমুখে। মা স্ম ভূরুজ্জযিম্যাত | 

বিছ্যদ্দামস্ফ,রিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং 
লোলাপাঙ্গৈধদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্িতোহসি ॥২৮ 

ঝা 



মেখদুত । | ৯১৩) 

ফুটন্ত কেতকে ঘেরা + দশার্পের রমা উপবন 

ধরবে মোহন মুক্তি হ'লে ভব শুভ আগমন ও 

পথ-তক্ ডাঃল ডান রহে ঝুল বারন কুলায়, 

জন্বুকু এ ফুলপুর »ল ঝুল হ্যামল শা ভারি, 

ধছুণিন পরে পেয়ে জঙ্ধণ তব দরুখন, 

হংসগুল ধব ভূ ল, রবে হথ, সুথেতে মগন 0২৪ | 

দিগন্ত প্রথিভা “বট বাজধান। বিদিশা লক্ষণ, 

পশি দেখা অবলদ্ব কামুঃকর পুবাবে কীমনা, 

তীর ঈডাহয়া গঞ্জ, যত চাও পিয়ো বিরল 

আনন ভ্রকুটিবয়, বেতবভী স্বাছ আ্োতোজল ॥ ২৫7, 

নীচ-খিপি শিখছেতে বিশ্রাম লাঁভবে ক্বণকাল, 

দরশন ,লকিত গফলিহত কদপম্বর হাল, 

নাগর নাগরী যথা শিলা-গ্রহে রমে মাতোয়ারা, 

ব্রতি পার্মল ছুটি উদ্দাম দৌঁধন পড়ে ধরা ॥ ২৬ ॥ 

ঝরশীর ধারে ধারে জনমে ৫ যথিকা-নকর 

নবজল-কণে হিঞি, চল গুন আমের পর । 

ঘন্মক্রাপ্ত মালনার ঝ.র পে দেখ কণোতপনল, 

বদন কদল তার ছণর। দ.নে কারও শীতল ॥ ২৭1. 

বক্র পণ যদিও সে, যাহবাঁবে উত্তরের মুখ, 

উজ্জারনী €সীব ছা?ুত হয়ে। না গে প্রণস্ক বিষুখ । 
স্কুরিত (বছ্ন্ম।পা, ভয়ে বালা চকিতনরন-- 

"সে আ.খর ঠারে যান নামদ্িলে বুথায় জাবন ॥ ২৮ 

ক 1বস্ক্যাচপের নমীপবর্জী আধুনিক মালব । 



1১8. মেখদুত । 

বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ 

ংসপন্ত্যাঃ স্থলিতন্ুভগং দর্শিতাবর্তনাভেঃ | 

নির্বিবন্ধ্যায়াঃ পথ ভব রসাভ্যন্তর? মঙ্নিপত্য 

্ত্রণামাগ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমে। হি প্রিয়েধু ॥ ২৯ 

বেণীভূতপ্রতনু পলিলাপাবতাতস্য সিদ্ধুঃ 
পাুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভিঃ জীর্ণপর্ঘৈ্ঃ। 

সৌভাগ্যং তে স্থভগ বিরহাবস্থয়া ব্যপ্ীয়ন্তা 
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিন! স ত্বয়ৈবোপপাছ্যঃ ॥৩০ 

প্রাপ্যাবস্তীনুদ্যনকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধান্- 

পূর্ববোদ্দিষ্টামনুপর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্। 

স্বল্লীভূতে স্ুচরিতফলে ব্বর্গিণাং গাং গতানাং 

শেষৈঃ পুণ্যৈহ্গতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খগুমেকম্ ॥৩১ 

দীর্ঘাকুর্বন্ পটু মদকলং কুজিতং সারসানাং 
পরত্যুষেষু স্ফটিতকমল'মোদমৈত্রীকষায়ঃ। 

যত্র স্ত্রীণাং হরতি হ্ুরতগ্লী নিমঙ্গানুকুলঃ 

শিগাবাতঃ প্রিয্নতম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ ॥ ৩২ 

জালোদগীর্ণৈরুপচিতবপুঙ কেশসংস্কারধৃপৈ- 
বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভিরদরতনত্যোপহারঃ 1 



'সঘদুত | উর 

শ্রোতোপরি ভাস ভাসি হংসশ্রেশী রচে চন্ত্রহার, 

ঘুরায় আবর্ত নাভী নাচি নাচি, মরি কি বাহার ! 

নির্ব্বিদ্ক্যাংতটনী সঙ্গে রসরঙ্গে হইও মগন 7 

বিত্রম বিলাসে ফোটে রমণীর প্রণয় বচন ॥ ২৯ ॥ 

গ্রীক্ষতাপে জর জর বেণী প্রায় রেখাক্ষীণ কায়, 

তটতরু জীর্ণপত্র ঝরি ঝরি পাণুমুখ তান; 

তার বে বিরহদ্শ। তোমার সে ভাগ্য বলে গণি, 

ওঁষধ তোমারি হাতে কাশ্ত ঘাতে ছাড়ে অভাগিনী ॥ ৩০ 

'অবন্তী * যাইয়া শুনো উদয়ন রাজার কাহিনী 1 

গয়ে গায়ে বুন্থমুখে, চল পরে যথা উদ্জধ়িনী-_ 

পুণ্যফল ফুরাইলে স্বর্গবাসী মরতে নামিয়া 

যেন এক স্বর্গবণ্ড শেষ পুণে এনেছে টানিয়া ॥ ৩১ । 

সারসের মদকল কলরব করিয় বিস্তার, 

প্রত্যষে বহিয়! আনি ফুল্ল পঞ্ম পরিমল সার, 

রমশীর অঙ্গ গ্লানি পরিহরে সিপ্রা $£ সমীরণ, 

চাটুবাক্যে কামী থা! তোষে তার মানিনীর মন ॥ ৩২॥ 

কুস্তল সংস্কার ধূপ জালমার্গে বাহিরিয়া ষায়, 

তাহাতে মিশিয়া গিয়া, মেঘবর, পু তব কার । 

বধূ ভেবে কেকারবে পুজ্ছভার করিল্তা বিস্তার, 
উল্লাসে ভবনশিখী দিবে আসি নৃত্য উপহার -- 

* উক্জ়েন!ক নিক্ট তা প্রদ্শের নাম পূর্বেব অবন্তী ছিল'। 77 
+ উক্জ-ক্রশীতে প্রদ্যোত ন.মক বাজা ছুলেদ, বাসবদত্তা ভাহার কন্যা। 

কৌশাঙ্গীর র'জ। উদয়ন কর্তৃক বাসবদত্ব। হরণ উপন্যাস প্রচলিত । সোমদেব- 
কবি-কৃত “কথা সরিৎ সাগরে” বাসবদতার বিবাখ্র জার এক প্রকার বর্ণন! 
দেবাবায়। 

$ থে নদীর উপর উন্জ্বয়িনী গ্রতিত্তিতত | 



১৬ মেঘদৃত | 

হন্মেষস্যাঃ কুম্থমস্থরভি বধ্বখেদং নয়েখাঁঃ 

লক্ষমীং পশ্যন লনিতবনিতাপাদ্রাগাঞ্কিতেষু ॥ ৩৩ 

পা ভর্ত,ঃ কণ্চ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যঘাণঃ 
পুণ্যং যায়াস্ত্িভুবন গুরোধাম চণ্ডাশ্বরস্য | 

ধূতোদ্যানং কুবলয়রঙ্গোগাফিতি ম্ধব ত্যা- 
স্তোয়ুক্রীড়ানিরতষুবতিন্নানতিকৈম্মরুন্তিঃ ॥ ৩৪ 

অপ্যন্যা ত্ন্ঙ্গলধর মহাক!লমাসাঁদ্য কালে 

স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভান্ুত | 

কুর্ববন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শুলিনঃ শ্ল.ঘনীযা- 
মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্দ্যসে গরজিতানাঁম্ ॥৩৫ 

পাঁদন্যাসৈঃ কণিতরশনান্তত্র লীলা বধূ 
রত্বচ্ছ।য়াখচিতবলিভিশ্চামরৈ? ক্লান্তহস্তাঃ | 

বেশ্যাস্ত্বতে। নখপদন্থখান্ প্রাপ্য বর্ধা বিন্দু - 

নামোক্ষ্যন্তে ত্বধি মুকরশ্রেখিবীঘ!ন  কটাক্ষান্ ॥৩৬ 

পশ্চাছচৈর্ডজতরুবনং মগুলেনাভিলীনঃ 

সান্ধ্য তেজঃ প্রতিনবঙজব:পুপ্পরক্তং দধানঃ। 

নৃত্য রন্তে হর পশুপতেরার্নাগা জনেচ্ছা 
শান্তোদ্েগম্তিমিতনফুনং দৃ্উভক্তির্রান্া | ৩৭ 



মেঘদূত । ১৪ 

'্থশ্রাস্তি ক'রে দূর কুস্থ্ম স্থরভি সৌধ পরে, 

প্রমদার পদরাগ রাঙ্গা দাগ হেরি ঘরে ঘরে ॥ ৩৩ ॥, 

চক্খাশবরুপুণ্যধাম মহাকাল ষাঁবে তুমি পরে, 

নীলকণ্থ ছবি ভাবি ভূতগণ দেখিবে সাদরে, 

গন্ধবতী নদী জলে, কেলি করে যুবতা যেখার, 

কাপাস্ে উদ্যানল তা বে ববে পদ্মগন্ধ বার ॥ ৩৪ & 

সেই পুণ্য মহাকাল অন্ত কালে কিযে পড় যদি, 

তিষ্থি রহ, দিনম্ণণি অস্ত্র নাহি বার যে অবধি-_- 

সন্ধ্যাপুজ! হ্য় ববে ছাড়ি তথ ছুন্দুভি নিঃস্থন 

ধন্য হবে মেধরাজ, সার্থক সে তোমার গন্জন ॥ ৩৫ 0 , 

গণিকা-নর্তকী সেথা পদক্ষেপে ঝঞ্ধনে রশনা, 

ক্লান্তহস্ত করি করি রত্রদ্ড চামর চালনা-_ 

নধপদে-পেয়ে, আহা, বরিষার নব বারিধারা» 

সুদীর্ঘ জেহের দৃষ্টি তোমাপরে দিবে গো তাহারা ॥ ৩৬ & 

মণ্ডল আকারে লীন উচ্চভুঞ্জ বনতরু পরি, 
ঘননীল দেহে তব যবা-রক্ত সাঙ্ক্য তেজ ধরি, 

হরনুত্যে হবে তার রক্তমাখা গজচন্মথানি, 1 

স্তিমিত প্রসন্ন দৃষ্টি ভক্ত পরে দিবেন ভবানী ॥ ৩৭ ॥ 

ক চজ্জহার। 

₹ মহাদেব শোণিতার্ গজচন্ম পরিয়। তাঁওবৰ নুতা করেন $ 
খ্ঞ 



১৮ মেঘদূত । 

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোধিতাং তত্র নক্তং 

রুক্ধালোকে নরপতিপথে সুচিভে দ্যৈস্তমোভিঃ | 
মৌদামিন্যা কনকনিকবন্সিদ্ণয়! দর্শয়োবাঁং 
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো। ম। স্ম ভূর্বিরুবাস্তাঃ ॥৩৮ 

তাং কদ্যাংচিৎ ভবনবলভোৌ  স্থপ্তপারাবতায়াং 
নীত্ব। রাত্রিং চিরবিলসনাঁৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ 
দৃষ্টে সুধ্যে পুনরপি ভবান্ বাহযেদধ্বশেষং 
মন্দায়ন্তে ন খলু সুহ্বদামস্যপেতারথকৃত্যাঃ ॥ ৩৯. 

তশ্মিন কালে নয়নসলিলং যোধিতাং খণ্ডিতানাং 
শান্তি নেষং প্রণয়িভিরতে। বর্ম ভানোস্তযজাশু। 

প্রালেয়াআ্রং কমলবদনাৎ সোহপি হর্ভ,ং নলিন্াঃ 
প্রত্যাবৃতস্তুষি কররুধি স্যাদনল্লাভ্যসুযঃ ॥ ৪০ 

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চে তশীব প্রপন্নে 
ছাঁয়াত্মাপি প্রকৃতিস্থভগে! লপ্স্যতে তে প্রবেশম্। 
তম্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যহ'সি ত্বং ন ধেরধ্যা- 

ন্মোঘীকর্তূং চটুলশফরোদর্তনপ্রেক্ষিতানি ॥ ৪১ ॥ 
তস্যাঃ কিঞ্চিৎকরধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং 

নীত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্। 
প্রস্থনং তে কথমপি সখে লন্বমানস্য ভাবি 
জ্ঞাতাম্বাদে। বিরতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ 1৪২ 



মেঘদুত 1 ১৯ 

বূমণ বসতি চলে রমণীরা, রজনী গভীর, 
থ ঘাট দরিশি দিশি স্থচিভেদ্য ভুস্তর তিমির ॥ 

লিগ্ধ বিহ্যতের আলো বিকিমিকি যেয়ে! পথময়+ , 

বর্ষণ গঞ্জন করি বালাদের দেখায়ো না ভক্ত ণ॥ ৩৮ ॥ 

জনরব শুন্য কোন গৃহচ্ছাদে ফাপিয়ে যামিনী-- 

সারা রাত জলি আহা সারা হ'ল তব সৌদামিনী__ 
উঠিয়া করিবে যাত্রা ধেমনি হইবে শ্্যোদয়, 

সুদের কার্যে কু, সুদের বিলঙ্গ কি সমস ? ৩৯॥ 

প্রণয়ী আসিয়া প্রান্তে খণ্ডিতার মুছে অশ্রজল-- 

রবিপথ আটকিয়া, জলধর, থেক না অচল । 

ভান্চও তখন মুছে শিশিরাক্র কঙ্ষলবদনে-- 

প্রচণ্ড সে হবে কোপ ঢাক যদ তাহার কিরণে ॥ ৪০ ॥ 

প্রসন্ন মানসরূপী গম্ভীরার নির্মল সলিল, 

পশিলে তাহাতে তব প্রতিবিষ্ব, সুন্দর, সুনীল, 

শফরী-কটাক্ষবাণ হানিবে তোমায় স্বলোচনা-- 

অনুরক্ত প্রিয়া! সেই, সখ! তার পুরায়ে। কাঁমন।1 ॥ ৪৯ ॥. 

€বত্রশাখা-করধৃত, তটমুক্ত সলিলবসন--" 

ল+য্ে সেই নীলবাস চাহ ষবে করিতে গমন-- 

ভোগতৃপ্ অলসিত, শীত্ব কি হে পারিবে ছাঁড়িতে ? 

€স. স্বাঁদ যে পার সে কি সহজে তা পারে তেয়়াগিতে ? ৪৯ 



চে মেবদূত। 

তৃন্নি/ন্দোচ্ছসিতবস্তথুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ 
আদ্তোরন্ধ ধ্বনিতস্থভগং দন্তিতিঃ পীয়মান? 1 
নীচৈর্বাদ্যত্যপজিগমিষোর্দেবপূর্ব্বং গিরিং তে 
শীতে। বায়ুঃ পরিণমধ্িতা কাঁননোহুন্বরীণাম্ ॥ ৪৩ ॥ 

তত্র স্কন্দং নিষুতবসতিং পুষ্পমেখীকৃতাত্মা 

পুষ্পাসারৈ? স্পয়তু ভবান্ব্যোমগঙ্গীজলার্ৈ। 
রক্ষাহেতোর্মবশশিভৃতা! বাসকীনাং চমুনী- 

মত্যাদ্িত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজ? ॥ ৪৪% 

জ্যোৌতির্লেখাবলধি গলিতং যস্য বর্থং ভবানী 
পুত্রপ্রেনা কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি। 
ধোৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচ1 পাবকেন্তং ময়ুরং 
পশ্চাদ্রিগ্রহণগুরুভিরর্জিতৈনর্তয়েখীঃ ॥ ৪৫ ॥ 

আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্পজ্যিতাধবা 
সিদ্ধদ ন্দৈ্জলক ণভয়াদীপিভিমু ক্তমার্গঃ। 

ব্যালন্বেথাঃ স্থরভিতনযালন্তজাং মাঁনগিষ্যন্- 

তআতোমৃত্ত্যা ভূবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্ভিম্ ॥ ৪৬ 

ত্বধ্যাদাতুং জলমবনতে শঙ্গিণে! বর্ণচৌরে 
তদ্যাঃ পিন্ধোঃ পুথুমপি তনুং দুরভাবাৎ প্রবাহম্। 

 প্ররক্ষিষ্যন্তে গগনগতযে নূনমাবজ্জ্য দৃষ্ী- 
রেকং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্ুলমধ্যেন্দ্রনীলম্ ॥ ৪৭ ॥ 



জে 

মেঘদূত | হি 

নবধারাসিক্ত ধর! নিঃশ্বাস স্থরতি সমীরণ, 

নাসা ভরি করী যাহা! হুঙ্কারিরা পিয়ে ঘন ঘন, 

যে অমল বাযুস্তণে আশু ফলে ছুন্থুর কানন, 

দেবগিরি * যাত্রাকালে তোমারে সে করিবে ব্যজন ॥ ৪৩ 

জগবন্দ্য স্কন্দ তথা নিবসেন, মহাতীর্থ স্ান--- 

পুষ্পবুষ্টি বরিষণে কার্তিকেরে করাইও স্নান । 
দেব-সৈম্ রক্ষা হেতু বহিমুখে সঞ্চিত, অমর, 

আদিত্য জিনিয়া তেজ, জেন তারে হরমৃত্ত্যন্তর ॥ ৪৩ 

কুমার-বাহন বলে যার পুচ্ছ উজল বরণ, 

ভবানী স্গেহে অতি কর্ণমূলে করেন ধারণ--- ' 

হরশশী-কর- ধৌত, শুক্লাপাঙ্গ, সেই সে ময়ুরে, 
প্রতিধ্বনি দ্বিগুণিত গরজিতে নাচাইবে পরে ॥ ৪৫ | 

বন্দি দেব কার্তিকেয়ে ধাও পথি পুর্ণ মনোরথ, 

বীণাতন্ত্রী ভেজে পাছে সিদ্ধ দ্বন্দ 1 ছাঁড়ি দিবে পথ-_- 

মুর্তিমতী রস্তিদেব-নৃপকীর্তি ২ পাবে শ্রোতংস্থতী, 
যজ্ঞধেনু চন্মরক্তে জন্ম যার, নাম 3 চর্ন্বতী ॥ ৪৬ ॥ 

নমি তুমি, কাঁলোমেঘ, কর যবে পাঁণীয় গ্রহণ 

সেই নদী দূর হতে হয় কিবা অপূর্ব দর্শন ! 

স্থদূর আঁকাশ হতে ব্যোমচর দেখিবে কৌতুকে, 
মাঝে ইন্দ্রনীল মণি মুক্তাহার ধরণীর বুকে ॥ ৪৭ | 

কপি শশিিপিস্পিেপশেসস পাপী? শী শশা শশী এপাশ শশা 

+ উজ্জয়িনাঁ ও চ্ব-নদীর মধ্যে কোন গিরির প্রাচীন নাম দেবগিরি 1 
তথায় তখনকার কালে কার্তিকের এক প্রসিদ্ধ মন্দির খাকা সম্ভব, পরের 
কয়েকটা শ্লোকে তাহার বর্ণনা আছে। 

1 সিদ্ধ নামে একপ্রকার অলৌটিক পুরুষ--কিন্নর গন্ধব্ব প্রভৃতি দলভুক্ত ৪ 

রস্তিদেষ যজ্ঞে ষে সকল ধেনু বধ করেন তাহাদের রক্তে এই চশন্বত্ী 
লদীর উদ্দপর্ভি॥ $ অধুনিক নাম চস্বল। 



২২ মেঘদুত | 

তামুক্তীধ্য ব্রজ পরিচিতজলতাবিভ্রমাণাং 

পক্ষোৎক্ষেপাছুপরিবিলসতকৃষ্ণশারপ্রভাণাম্। 

কুন্দক্ষেপান্ুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিন্বং 
পাত্রীকুর্ববন্দশপুরবধূনেত্রকৌতুহলানাম্ ॥ ৪৮ ॥ 

ব্রহ্মাবর্তং জনপদ্মথ চ্ছাঁয়য়া! গাহমানঃ 

ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্তজেথাঃ | 
রাজন্যানাং সিতশরশতৈর্ধত্র গাণ্ডীবধন্বা 
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্যুখানি ॥ ৪৯ ॥. 

হিত্বা' হালামভিযতরসাঁং রেবতীলোচনাঙ্কাং 

বন্ধু প্রীত্য। সমরবিমুখো। লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে । 
কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য সারম্বতীন।-' 
মন্তঃশুদ্ধস্তৃমপি ভবিত। বর্ণ মাত্রেণ কৃষ্ণঃ ॥ ৫০ ॥ 

তম্মাৎগচ্ছেরন্ু কনখলং শৈলরাজা বতীর্ণাং 

জঙ্কোঃ কন্যাং সগরতনযন্বর্গসোপানপংক্তিম্ 
গৌরাবক্ত-ভ্রুকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ 
শস্তে; কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোম্মিহস্তা ॥ ৫১ ॥ 

তস্যাঃ পাতুং স্থুরগজইব ব্যোন্ছি পশ্চার্ঘলম্বী 

ত্বং চেদচ্ছস্ফটিকবিশদং তর্কয়েস্তি্যগন্তঃ | 
ংসর্প্ত্যা সপদি ভবতঃ জআোতপি চ্ছায়য়াসে 

জ্যাদস্থানোপগতষমুনাসঙ্গমেবাভিরাঁমা ॥ ৫২ ॥. 



মেঘদুত। ২৩ 

দশপুর পুরনারী, বলিহাঁরি নেত্রে কি মাধুরী ! 
কষ্ণসার-প্রভা তার, মরি কিব। ভূরুর চাতুরী ! 

চঞ্চল ভ্রমর-পারা, আখি তারা উন্মেষি যখন 

চাহিবে ভোমার পানে, নিয়ে। ভাই বিদীয্ষ তখন ॥ ৪৮ ॥ 

ব্রহ্মাবর্ত'* জনপদ নিরাপদে অতিক্রমি ধীরে, 

প্রখ্যাত সমর ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র পশিবে তৎপরে-_- 

ক্ষত্র সৈন্য ভগ্ন যেথা বাণে বাণে ধনঞ্জয় হাতে, 

যেমতি কমলদল জর জর তব ধারাঁপাতে ॥ ৪৯ ॥ 

সমরবিমুখ বীর বন্ধুজনে অভেদ-পরাণ, 

সাধের মদির! ছাড়ি কান্ত সাথে একপাত্রে পান 

1 হলধর সেখিলা যে সরস্ব তী,_-পিয়ে সেই জল, 

বর্ণমাত্রে কালো তুমি, হবে কিন্তু অন্তরে নিন্মল ॥ ৫০ ॥ 

কনখল + তীর্থ হয়ে ধেক্সো ধেথা জহুর নন্দিনী ২ 
স্বরগ-সোপান রূপী সগর-তনয় নিস্তারিণী _ 
সেই গঙ্গা ফেন হাসে উপহাসি গৌরীর ক্রকুটি 

ধরেন শিবের জট! ইন্দুপরে দিযে উদ্ষি মুঠি ॥ ৫১ ॥. 
স্ুরগ্জ সম তুমি উচ্চ হতে ঝুকিয়া৷ ভিতরে, 

স্কটিক বিশদ জল যাও ষবে পান করিবারে, 

জাহবীর শআ্োতোমাঝে ছায়া তব করি সঞ্চরণ 

গঙ্গ। যমুনায় 'হবে অস্থানেতে মধুর মিলন ॥ ৫২ ॥ 

* সরম্বতী দৃষদ্ধতী নদীগ্বয়ের মধ্যবস্তী প্রদেশ__বিকান্নিরের পূর্বে অবস্থিত। 
+ বলরাম কুরুপাণুব উভয়েরই আত্মীয়-স্বজন -পক্ষপাঠ ভয়ে যুদ্ধে বিরত 

হই! সরম্বতী তীরে গিয়া বাস করেন। তিনি অত্যন্ত পানাসক্ত ছিলেন এই* 
রূপ বর্ণনা আছে । 

« গঙ্গা দ্বার । 

$ জাহ্বী স্বর্গ হইতে ন।মিয়া সগর তনয ₹ ণকে উদ্ধার করেন। 



২৪ মেঘদুত । 

আসীনানাং হ্বরভিতশিলং নাভিগন্ধেমগাঁণাং 
তস্য! এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ | 
বক্ষ্য স্যধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষনঃ 

শোভাং শুভ্রত্রিনম্নবুষোৎখাতপক্কোপমেষাম্ ॥৫৩॥ 

তং চেদ্বাষো স্রতি সরলক্কন্ধনংঘট্টজন্মা 
বাধেতোক্কাক্ষপিতচমরীবালভারো। দবাগ্নিং। 

অর্থস্যেনং শমযিতুমলং বারিধারাসহত্রৈ- 
রাপন্নার্ডিপ্রশমনফলাঃ সম্পদে। হ্যতমানাম্ ॥ ৫৪ ॥ 

যে সংরন্তোৎপতনরভপাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তম্মি- 
ন্মক্তাধ্বানং সপন্দি শরভ। লঙ্ঘয়েযুর্ভবন্তম্ । 

তান্ কুবাথাস্তমুলকরকাৰৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্ 
কে ব। নস্যঃ পরিভবপদং নিক্ষলারন্তয়ত্াঃ ॥ ৫৫॥ 

তত্র ব্যক্তং দূষদি চরণন্যাসমর্দেন্দুমৌলেঃ 
শশ্বংসিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনভ্রঃ পরীষাঃ। 
ঘণ্মিন্ দৃক্টে করণবিগমা দর্দমুদ্ধতপাপাঃ 

ংকল্পন্তে স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্ধধানাঃ ॥ ৫৬ ॥ 

' শব্দাযুন্তে রধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ 
ংসক্তাভিস্ত্রিপুরবিজযে! গীয়তে কিন্নরীভিঃ | 

নিহাদস্তে মুরজ ইব চে কন্দরেধু ধ্বনিঃ স্যাৎ, 
সঙ্গীতার্ধো ননু পশুপতেস্তত্র ভাবী সমগ্র ॥ ৫৭ ॥ 



মেঘদূত | ২৫ 

তাহারি জনমভূমি, পেয়ে তুমি, ওই হিমাচল, 
সুগনাভী গন্ধে গঞ্ধে সৃবাসিত, তুষার-ধবল, 

পথ শ্রান্তি বিনোদনে শুঙ্গোপরি হইয়ো আসীন, 

শোভা ধরি, শুভ্র শস্ত-বৃষশৃগ কর্দমে মলিন ॥ ৫৩ ॥ 

দেবদারু সংখ্ঘণে জলি উঠে যদ্রি দাবানল, 

কলসি চমরীকৃল, বায়ুবলে ধরি ভীমবল, 

বরধি মৃষল ধারে সে অনল করে! প্রশমন-- 

সজ্জন সম্পদ ফল তাপিতের কট নিবারণ ॥ ৫৪ 

শরভ * প্রগল্ভ অভি ছুটাছুটি করি বনে বন, 

পম ঝশ্ক দেয় মদি করিবারে ভোমারে লক্ঘন, 

ঘন ঘন শিলা বর্ষ তাহাদের করে ছারখার, 

ব্ুথা কাজে মাতে যেই তার ভাগ্যে খালি ভিরঙ্গার ॥ ৫৫ & 

পশুপতি পদচিহ্ব রহে তথ। ব্যক্ত শিলাপরে, 

বোগাজনপুজ্য পদে প্রণিপাত করো ভক্তি ভবে-_ 

পাপ তাপ ধায় দূরে ভক্ত ষবে পার দরশন-_- 

লোকাস্তরে গিয়ে পরে মোক্ষপদ করয়ে সাধন ॥ ৫৬ ॥ 

অনিলপুরিত বেধু বাজে যেথা মধুর নি:স্বনে, 

ধ্রিপুর বিজয় গায় কিন্নরিৰ। মিলি তার সনে” 

গিরির কন্দরে তাহে উঠে তৰ বাদ্য স্বললিত 

যত চাই হবে তত গিরীশের বিজয় সঙ্গীত ॥ ৫৭ ॥ 
পাচ শশান্পি নিপা শা শীট শাপাপশিিপিপিপীপপা পেশি পাপা পলিপ 4 শত 

* এক জাতীয হরিণ 



১৬ (শধণত | 

প্রালেয়দ্রেরপতটমতিক্রমা তাণস্তান্ বিশেষান্ 
হংসদ্ধারং ভূগুপতিবশোবস্স যৎ তৌঞ্চরন্ধ,ম্ | 
তেনৌদাচীং দিশমনুুসরেস্তিধ্যগায়ামশোভী 
শাম; পাদে। বলিনিযুমনাভ্যদ্যতস্যেব বিষ্ঞোঃ ॥৫৮ 

গত্বা চোধ্ব ং দশমুখভুজৌচ্ছ,সিতপ্রস্থসন্ধেঃ 
কৈলাসস্য ভ্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ। 
শৃঙ্গোচ্ছণষ়ৈঃ কুমদবিশদৈর্ধো। বিতত্য স্থিতঃ খং 
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্রান্ব কম্যাট্রহাসঃ ॥ ৫৯ ॥ 
উৎ্পশ্ঠযা্ম ত্বযি তটগতে ন্িগ্রভিন্নাঞ্জনাভে 

সদ্য;কৃত্তদ্বিরদদশনচ্ছেদগৌরস্য তস্য । 

শোভামদ্রেঃ স্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী- 
₹সম্যন্তে মতি হলভূতে। মেচকে বাসনীব ॥ ৬০ | 

হিত্ব! তাম্মন্ভূুজগবলয়ং শস্তুনা দত্তহস্তা 

ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেৎপাদচারেণ গৌরী | 
ভঙ্গীতক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তত্তিতান্তর্জলৌঘঃ 
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়া গ্রধায়ী ॥ ৬১ ॥ 
তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ঘট্রনোদণীর্ণঁতোষং 

নেষ্যন্তি ত্বাং স্থরযুবতয়ে। যন্ত্রধারা গৃহত্বম্। 
তাভ্যেো। মোক্ষস্তব যদি সখে ঘন্মলব্ধস্য ন স্যাৎ 
ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈরর্জিতৈভীষযেস্তাঃ ॥৬২॥ 



ঞ&| মখদুত | ২৭ 

কৌঞচগিরি * বিধি শবে যে পথ খনিণা ভগুপতি-- 
তাভারি পে যশঃপথ- মানস হংসের যাহে গতি-- 

তাহা দিয়! বাকিয়া উদ্তরে যেরে।, খোভি অপরূপ-- 

বলির নিগহে রত শহ্ামপদ বিষুরু স্বরূপ ॥ ৫৮ ॥ 

উদ্ধে উঠি অতঃপর কৈলাসের লইবে শরণ-_ 
স্কটিক নিন্মল কটি,-_স্তবরবাঁলা-মুখ দরপণ-_. 

দশমুখ-ভুজবল-উত্পাটিত সেই গিরিবর * 

আজিও নিশান তার ধরে দেহে, ক্ষত জর জর, 

গগন-বিতত কার কুমুদ-ধবল, সুমহান, 

রাশীকৃত অট্রহাস শঙ্করের যেন মূর্ভিমান্ ॥ ৫৯ ॥ 

দ্বিরদ দশন শুভ্র, কান্তিমান, শৈল কোল যবে, 

(ভন্নাঞঙ্জন ন্িক্ধ শ্যাম, কামন্পি, তুমি গ্রবেশিবে-- 

অপূর্ব সে শোভা সবে নিরখিবে স্তিমিত নয়ন-+ 

হলধর গলে যেন পরিপাঁটা শ্যামল বসন ॥ ৩০ ॥ 

ভূজঙ্গ কঙ্কনশূন্য শঙ্করের হাতে হাত দিয়ে, 

সেই ক্রীড়া খেলে যদি গিরিস্থভা বেড়ান বেডিধে, 

অন্তরে নন্গরি বারি, রচিফা সোপান গুরে স্তরে, 

আগ দাড়াইবে গিধা, মণিতট আরোহণ তনে ॥ ৬$ 

তব অঙ্গে সুবা্গণা “কাটি কোটি কন্ধন প্রহরে, 

যন্ত্রধার! গ্রহ রি ক + সলিল বাবে বাব 
জলা পাশাপাশি | -৮ মি সপ এ 

* পরশুপাম কৈ লামে মহাতদানের নিক ডি “) শি নাকাল শশা তে 

তৌঞ্চ গিরি ভেদ করিয়া বিধর নি'ম।(ণ কেন, তাহার মধা দিয় মানন সরে[বয়ে, 
লগণ গমন।গমন লব। 



"৮ মেঘর্দুত। 

হ্মাভ্তোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ 
কুর্ববন্ কামং ক্ষণমুখপটজ্রীতিমৈরাবতস্য | 
ুন্বন্ কল্পদ্রুমকিসলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ- 

ানাচেকট্জলদ ললিতৈনির্বরবিশেস্তং নগেক্দ্রম্ ॥৬৩ 
তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব ত্রস্তগঙ্গাদ্ুকূলাং 

ন তং দৃষ্টা। ন ঈুনরলকাং জ্ঞাজ্যসে কামচারিন্। 
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদগারমুচ্চৈর্ব্বিমানা 
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কাঁমিনীবাভ্রবৃন্দম্ ॥ ৬৪ 



সাত । 

গ্রাম্মেতে পাহয়। নে ডালোলা দে সব ললনা- 

নাহ যর্দ ছাড়ে তোবে ঘন গঞ্জি করিবি তাড়না ॥ ৬২ ॥ 

বিকশিত-হেমপদ্ম-মীনস-সলিলুঃ্রপয়ে পিরে, 
অভ্যাগত এরাবতে পট্রবন্্ উপভার দিয়ে, 

বাধুভরে কলপতক পলববন কীপাভয়ে, 

ভূপ্গিবে নগেন্ত্র সেই লাঁলাখেলা নানান্ খেশিয়ে ॥ ৬৩) 

নেহারি অলকাপুরী, কামচারি, চিনিবে না তাক? 

প্রেরপীর মত সুখে কৈলাসের কোলে দে ঘুমায়, 
থসিয়া পড়েছে গঙ্গা পরিধান-্ছুকুলের প্রায়ঃ 

বর্মীয় জলদ “ঘা জল বষি গ্রানাদ-শিখবে, 

গ্রথিত সুক্কভাজালে, কামিনী কুহ্বলশোভ! দরে ॥ ৬ 

£₹ত পূন্ব মন সমাপু ! 
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উত্তরম্ঘে। 

বিছ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্র 

সংগীতায় প্রহতমুরজাঃ ন্গিগ্ধগন্ভীরঘোষম্ । 
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভূবস্তঙ্গমন্রংলিহা গ্রাঃ 

প্রাসাদ্ান্তাং তৃুলব্িভূমলং ত্র তৈক্তৈবির্বশেষৈঠ ॥ ১ 

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং 

নীতা লোপ প্রদবরজল! পাঁগুতামাননে শ্রী । 
চূড়াপাশে নবকুরবকং চাঁরু কর্ণে শিরীষং 
সীমন্তে চ ত্বছ্রুপগমজং যত্র নীপং বধূনামূ ॥ ২ ॥ 

যত্রোন্ম ্ তভ্রমরমুখরা? পাদপ। নিত্যপুষ্প 

হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ | 

কেকোৎকগ। ভবনশিখিনে! নিত্যভাম্বৎকলাঁপা 
নিত্যজ্যোত্ন্নাঃ প্রতিহততমোবভিরম্যাঃ প্রদোষাঃ ॥৩ 

আনন্দোথং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিততৈ- 
নান্যস্তাপঃ কুস্থমশরজাদিক্টস্ংযোগসাধ্যাৎ। 
নাপ্যন্থস্মীৎপ্রণযুকলহাদিপ্রয়ৌোগোপপত্তি- 

বিভ্তেশীনাঁং ন চ খলু বয়ে! মৌবনাদন্যদস্তি ॥ ৪ ॥. 



মৃত । 
উত্তর মেঘ । 

€ভামায় তড়িৎ বালাঁ, অলকায় ললিক্জ ললন।, 

ইন্্রধন্থ তব সাজ, সজ্জিত সে পুরী অতুলনা--- 
এপ্দিকে মুদঙ্গ বাদ্য, তোমার সে সুগভীর ধ্ৰবনি-- 

জলগর্ত তুমি ষথ!, রত্বথনি অলক। তেমাঁন-- 

গগণ বিহারী তৃষি, অভ্রভেদী গিরি সে মহাঁন্ ১ 
উভয়েই সমতুল--নাহি দেখি কিছু অসমান ॥ ১ 

ফুটে সেথা নানা ফুল নাহি মানি খতুর শাসন, 

কুস্থমে ষোগায় ঘত রমণীর অঙ্গ আভরণ । 

ভাতে হাঁন্তে লীলা পদ্ম, বালকুন্দ অলকে গাথ ন, 

লোধের পরাগ রাগে স্থুরঞ্জিত পাঞুর আনন-_ 

নব কুরুবক কেশে, কর্ণে দোলে শিরীষ রতন, 

বর্ধার কদন্ষফুল সীমন্তে ধরজ্ে বধৃগণ ॥ ২. 

তরু নিত্য ধরে ফুল, ভ্রমর গুঞ্জরি মধু লুটে, 

হংসসার-চন্দ্রহার-সরোবরে নিত্য পদ্ম ফুটে-- 

বিহরে ভবন-শিখী নিতা সেথা পাখনা তুলিয়। 

নিত্য জ্যোত্স। হাসে ভাঁক্স নিশি যায় আধার ভুলিয়া! ॥ ৩ 

আনন্দেতে অশ্রজল, অন্য হেতু না হয় পতন, 

ফুলশরে জন্মে তাপ--প্রিয়জন মিলনে দমন,-- 

প্রণয় কলহ ছাঁড়া নাহি অন্য বিচ্ছেদ কারণ, 

বয়ম নাহিক অনা, যক্ষকূলে কেবলি যৌবন ॥ ৪ ॥ 



৩২ মেব্দুত । 

নীবীবন্ধোচ্ছসিতশিখিলং ত্র বিশ্বাধর!ণাং 
ক্ষৌমং রাগাদনিভূতকরেঘাক্ষিপৎস্ত প্রিষেষু। 
অর্টিস্তঙ্গানভিযুখমপি প্রাপ্য রত্বপ্রদীপাঁন্ 

হীমুঢানাঁং ভবতি বিফলপ্রেরণা চৃর্ণমু্টিঃ ॥ ৫ ॥ 
যস্যাং ষক্ষাঃ সিতমণিমযান্যেত্য হন্্যস্থলানি 

জ্যোতিশ্ছায়াক্ম্থমরচিতান্যুব্তম্ত্রীসহায়াঃ। 
আসেবন্তে মধু রতিফলং কক্গবৃক্ষ গ্রসৃতং 

তবদগন্ভীরধ্বনিষু শনকৈ? পুক্ধরেঘাহতেষু ॥ ৬ ॥ 
যত্তর স্ত্রীণাং প্রিযতমভুজালিঙ্গনোচ্ছাসিতানা- 

মঙ্গগ্রানিং হ্বরতজনিতাং তন্তজালাবলম্বা? | 

ত্বৎসংরোধাপগমবিশদৈশ্চক্্পাদৈনিশীথে 
ব্যালুম্পন্তি স্ক,টজললবপ্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ ॥ ৭ ॥ 
মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্তি- 
মন্দারাণামন্ুতটরুহাং ছায়য়। বারিতোষ্ডাঃ। 

অন্বেষ্টব্যৈঃ নক সিকতা মুষ্টি নিক্ষেপগুটৈঃ 
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমর প্রার্থিত। যত্র কন্যা ॥ ৮ ॥ 

নেত্রা নীতা; সততগতিন। যদ্বিমানাগ্রভূমী- 

রালেখ্যানাং নবজলকণৈর্দোবমুৎপাদ্য সদ্যঃ। 
শঙ্কাম্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্াদৃশী! জালমার্গৈ- 
ধমোদগারানুকৃতিনিপৃণা জর্জরা নিষ্পতস্তি ॥ ৯॥ 



"মঘদুূত | ১ 

'উ্রীয়ার কাপড় ধরি, রঙ্গ করি, নাগ্র সেধাঁয় 

ক্ষিপ্র হস্তে টান দিয়া কাড়ি লয় খেলায় খেলায়-- 

মাণিকের আলো দেখি চর্ণ মুষ্টি ফেলি ভারপরে, 
'নিভাইতে গিয়া ঠেকি কামিনী লজ্জায় থেন মরে ॥ ৫ ॥ 

গিয়ে যক্ষপান-ভূমি দেখিবে হে শুভ্র মণিময়, 
তারকার প্রতিবিষ্বে ফুলে ফুলে ষেন ছেয়ে বয় ১ 

ললিতা যুবতী সনে পিস্বে যুবা মধু “রতিফল”” * 
যুঙ্গের উঠে রক, গরজন তব অবিকল ॥ ৬॥ 

প্রিয় আলিঙ্গন ভরে রূ্জনীতে হখন সেখাঁ 

প্রাণাস্ত হইয়া মরে ষক্ষনারী নিদাঘ জ্বালা, 
শশিকরে ঝরি ঝরি কান্তিময় চন্দ্রকান্ত মণি 

অব্লার দেহ জাল! সখী সম নিবারে অমনি ॥ ৭ ॥ 

অন্দাকিনী কণধূৃত বহে ঘবে মুছ মন্দ বায়, 

দেব কন্তা মিলে সবে তট তরু মন্দার ছায়ায়, 

কনক বালুক। মাঝে মুষ্টিযোগে দেয় মণি ফেলি 

হারাধন খুজি পুন, করে যথা “গুপ্রমণি 1 কেলি।। ৮ & 

তোর মত মেঘ উড়ে প্রাসাদ চুড়ায় পড়ে ঝুঁকি, 
বায়ু মাথে চোর সম গবাক্ষ হইতে দেয় উকি-- 

নবজল কণে শেষে চিত্রাবলি কনুষিত করি, 

সভয়ে পালায় যেন বাম্পময় ছদ্মবেশ ধরি ॥ ৯॥ 
সপ পথ পরল, ৯৯ সপ শপ ত পাদ পপি সপ্ত পপ 

+ কর্তিফল নামক স্থর]। 
। গুপ্তমণি নামক এক প্রকার দেশী বীডা । 



৮ (মঘদুত | 

অক্ষঘ্যান্তর্ভবননিধয়? প্রত্যহ রক্তকে- 
রুদগায়ুভ্তিধ্ধনপতিঘশঃ কিন রৈধত্র সাদ্ধমূ। 
বৈভ্রাজাখ্যং বিবৃধবনি তাবারমুখ্যাসহায়া 

বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনে! নির্বিশন্তি ॥১০)॥ 

গত্যুতকম্পাদলকপতিতৈধত্র মন্দারপুস্পৈঃ 
পত্রচ্ছেটৈ? কনককমলৈ? কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ |. 
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নদুত্রেন্চ হারৈ- 
নৈঁশো মার্গঃ সবিত্রুদয়ে সুচ্যতে কামিনীনাম্ ॥১১ 

ত্বা দেবং ধনপতিসখৎ মত্র সাক্াদ্বনন্তং 

প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়াম্মন্মথ? ঘটপদজ্যম্। 
সজ্রভঙ্গ প্রহিতনযনৈঃ কামিলক্ষ্যেদমোৌঘৈ- 
স্তম্তা রন্তশ্চ হুরবনিতাবিভমৈরেব সিদ্ধ ॥ ১২॥ 

বাসশ্চিত্র" মধু নয়নয়োক্িভ্রমাদেশদক্ষং 

পুষ্পোন্েদং মহ কিসলয়েভ ষণানাং বিকল্লান্। 
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যং ৯ যল্তা- 

মেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কন্পরুক্ষ? ॥ ১৩ ॥ 

তত্রাগারং ধনপতিগৃহাছুত্তরেণাম্মদীয়ং 
দরালক্ষ্যং স্থরপতিধনুশ্চারুণ। তোরণেন । 

যন্তোপান্তে কৃতকতনয়ুঃ কান্তযু। বঞ্ধিতো মে 

হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতে! বাঁলমন্দ।ররক্ষ? ॥ ১৪ ॥ 
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ধনপতি যশপোগান গাহিবারে মিলিত কিন্নরী 
সুবন মোহন তান ছাড়ে ষবে সঙ্গীত লহরী-” 

মিলিয়া অগ্দর! সনে লক্ষপতি মক্গ যুবাগণ 

দলে দলে দেবে আমি তিঅর্খ বঠিজপৰন ॥ ১০ ॥ 

অলক ভইতে খসে, গতিবশে, মনদবি নিচয়-- 

কনক কমলচ্ছেদ ক হতে পড়ে পথময়-- 

শিরোভূষা মুক্তাজাল, ছিন্ন হার গুনের আঘাতে, 

কামিনীর নৈশমাপ্ধ চিত্রে কেন চেনা ধান প্রাতে "১১ 

ধ্ন্পতি সখা সেখা বিধাছেন সাক্ষাৎ শঙ্গধশী 

পতিপতি ভদ্বে ভাই না ধঙ্েন নিজ ফলশর 72 

কামিনী ক্ুকুটিনয় হানে ববে কটাক্ষের বাণ - 

কি ছার ম্দন বাস-সবাথ গো তার দে সন্ধান ॥ ১২ 

নূন বিশ্রমকারী মধু নব, শিচিত্র বসন, 

কুল কিসলয় আদি র্রকান্তি বিবিধ ভূষণ 

চরণ কমল শোভা, মনো নোভি!, লাক্ষারস না 

অব্লামওন যত গ্রাসবে তা” এক কন্গতরু ॥ ১৩ ॥ 

প্ 

সেথায় “স গেহ মোর ধনপতি শৃভেরু উত্তর 

দূর হতে দেখা যায় ইত্ধন-তোরণ জুন্দর-- 

শোভিছে উপান্তে যার সুতপম প্রিরার পালিশ 

ভকণ মণাণ তক, পুষ্পঞ্জচ্চ পালনে নথি ত 059) ৮ 



৩৬ মেঘদূত £ 

বাপী চান্সিক্মরকতশিলাবদ্ধসোৌপানমার্গ! 
হৈমৈশ্ছন্ন| বিকচকমলৈঃ মিপ্ধবৈছুধ্যনালৈঃ | 
যস্তান্তোয়ে কৃতবসতযে। মানসং সংনিকৃষ্টং 

নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামনপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ ॥ ১৫ 

তস্যান্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিক্দ্রনীলৈঃ 

ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষউনপ্রেক্ষণীয়ঃ | 
মদেগহিন্যাও প্রিয় ইতি সখে চেতস। কাতরেণ 

প্রেক্ষ্যোপান্তম্ক রিততড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥১৬ 

রক্তাশোকশ্চলকিসলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ 

প্রত্যাসন্নৌ কুরবকৰৃতেম্মীধবীমণ্ডপস্য ৷ 
এক? সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদীভিলাষী 

কাঁজ্ষত্যন্যে বদনমদির।ং দোহদচ্ছদ্মনীস্যাঃ 0১৭) 

তম্মধ্যে চ স্ফটিকফলক' কাঞ্চনী বাসযষ্টি- 
মূলে বদ্ধ মণিভিরনতিপ্রোঢ়বংশপ্রকাশৈহ । 
তালৈঃ শিঞ্জাবলযম্থভগৈর্নর্তিতঃ কান্ত! মে 
ফামধ্যান্তে দ্রিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ স্থহৃদ্ধঃ ॥ ১৮ ॥ 

এভিঃ সাধে! হৃদয়নিহিতৈর্লক্ষ ধৈর্লক্ষযেথাঃ 
দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খপন্মো চ দৃষ্ট1। 
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুন। মদ্বিয়োগেন নূনং 
সূর্য্যাপায়ে ন খলু কমল: পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্ ॥ ১৯ 
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মরকত খিল! দিরে বাধা-ঘাট দীর্ঘ বাপা তাক 

নিপ্ধ বেছর্যযনাল বিকশিত হেমপদ্ম ভায় -- 

তার জলে হংসকুল আরামেতে এমনি বিচরে-- 

মানস সরেও যেতে তোমা হেরি মানস না সরে ॥ ১৫ ॥ 

তার তীরে ইন্দ্রনীল মণি দিয়ে রচিত শিখর-_- 
কনক কদলী-ঘের! ক্রীড়া শৈল, কান্তি মনোহর -- 

প্রান্তে তড়িতির আলো, সখা ওহে, তব দরশনে, 

গৃহিণীর প্রিয় বলে, সেই শৈল জাগি উঠে মনে ॥ ১৬0 

মাধবী মণ্ডপ সেখা', স্থগঠন, করবি বেষ্টন, 

কাছে তার স্থশোভন অশোক বকুল ছটা বোন-_- 

একটী আমার মত চাহে বাম পদের তাড়না, * 

প্রিক্কার-ব্দন সুধা অন্তটির দোহদ কামনা ॥ ১৭ ॥ 

কাঞ্চনের বাস ষষ্টি, স্টিক ফলকা তাঁর মাঝে 

মণি, বাধা মূলে নার কচি বেনু সমপ্চি সাজে, 

দিবসাপ্ডে গিয়া বসে নীলকঞ্ঠ প্রিয়সথা তোর -. 

বলয় ঝঞ্চনী তালে নাচায় তাহার প্রিয়া মোর ॥ ১৮ ॥ 

আমি যা বর্ণিনধু সথ! মনে রেখে। সে সব লক্ষণ, 

দ্বার দেশে শঙ্খ পদ্ম আকা আর জেনে নিদশন--. 

আমার বিয়োগে এবে মান কান্তি ভবন নিশ্চয়-- 

ভানু ষবে অস্তাচলে, এ কমলে সে শোভা কি বয় ? ১৯7 
পরপর এ 4 শি পিশীিশীপিপিশ্পা শন শিতিশ শপ সী শী ০০ পশীশশা শশা শিশাশশ শীট শাল শািশিি শ শশা পিপিপি শা সপাকাশিগপাসলাও 

* পূর্বতন কবিদিগের কল্পনানুনারে অশোকতরু রী, লাঁকের পদাষাতে 
এবং বকুলবুঙ্ধ ডহাদিগের মুখমা্দরার সংস্পর্শে কুইমশালী হয়। 
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গত্ব। সদ্যঃ কলভতন্ুতাং শীত্রলংপাতহেতোঃ 

ক্রীড়াশৈলে প্রথমকথিতে রম্যসানৌ নিষঃ। 
অরপ্যন্তর্ভবনপতিতা কর, মল্লাল্লভাসং 

খগ্যে(তালীবিলসিতনিভাং বিছ্যুছুন্মেষদৃষ্টিম্ ॥ ২০ ॥ 

তন্বী শ্যাম। শিখরিদশন। পকবিহ্বাবরো টটী 
মধ্যে ক্ষাম! চকিতহুরিণীপ্রেক্ষণা নিন্ননাতিঃ | 

শ্রোণীভারাদলনগমনা স্তোকনস্রা! স্তনাভ্যাং 

যা তত্র স্যাদবুবতিবিষন্ে স্ষ্টিরাদ্যেব ধাতু? ॥২১| 

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথা জীবিত মে দ্বিতীয় 
দুরীভূতে মধি সহচরে চক্রবাকামিবৈকাম্। 
গ'ঢোতকগ্াং গুকুধু দিবসেনেঘ গচ্ছৎস্্ বালাং 

জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্ধিনাং বান্যরূপাম্ ॥২২ 

নূনং তদ্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছ ননেত্রং প্রিয়া 

নিঃশ্বানানামশিশিরতয়া ভিন্নবণা ধরোষ্ঠঘ। 
হস্তন্যন্তং মুখমসকলব্যক্তি লন্গালক ত্বা- 

দিন্দোদৈন্যং তবদনুদরণরি-উ ক।ন্তেবিরবিভন্তি ॥ ২৩ ॥ 

আলোকে তে নপততি পুরা স! বলিব্যাকুল। ব1 

মগুসাদৃশ্যং বিরহতন্ু ব| ভাবগম্যং লিখন্তী । 
পুচ্ছন্তী বা মবুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং 
কচ্ছিদ্ভর্ভ,ঃ স্মরসি রপিকে ত্বং হি তপ্য প্রিষেতি ॥২৪ 

সর 
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শীদ্ব যাইবার তরে ধরি করী শাবকের কাযা, 

ওই সে স্ুুরমা-সান্থু ক্রীড়শৈলে আরামে বসিয়া, 

খদ্বোত প্রকাশ পারা মিটিমিটি পরকাশি পরে, 

বিছ্যাৎ চাঁজনি দিয়ে চকমকি ভবন অন্তরে ॥২০ ॥ 

তন্দী হামা, জুদশনা, ওঠাবরে বিশ্ব রে ফুটি, 

ক্ষীণ মধ্য নিয় নভী, ঢকিত শবিনী জীখি ছুটি. 
শ্লোণী-ভ ভাঁর-» শ্দগতি, সন ভালে ঈবৃং আন 22 

প্রথমা গ্রমদ। দেন স্তন স্ঙ্তিলা বিধাতা ॥ ২১ ॥ 

জেন তারে মিহভাষী ছি তীয় জীবিত সে আমার, 

চক্রবাকী একাকিনী, দূরে ভ্রমে সহচর তার-- 

বিরত বেদনা ঘোর, প্রিষ। মোর সহে নিরন্তব-- 

শিশির মথিত। বালা পদ্ধিনীর যেন বুপান্তর ॥ ২২ ॥ 

কাদি কাদি নি'শ দিন নেতরধারা বহে ঝর ঝর, 

দাঁকণ নিশ্বাস দাহে দেখিবে সেবিবণ অধর ॥ 

স্দা হাত রভে গালে, এলো টুলে ঢাকা সে বয়ান, 

বিষ মলিন কান্তি মেধাচ্ছম ইন্দুধ সমান ॥২৩॥। 

হয়ত দেখিধে গিয়া! প্রেরপী সে পুজা বিধি রত, 
নহেত বিরহ শীর্ণ তন্থু মোর চিত্রে মনোৌমত-- 

অথবা আদরে পুছে পিগ্ররের পোষা প|খিটিরে 
“সে যে তোরে ভালবাসে, প্রত তোর, মনে পাড় কিবে ?২৫ 
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উৎসঙ্গে ব মলিনব্সনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং 
মদেগাত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদগাতু কাম] । 

তন্ত্রীমাদ্রণাং নয়নসলিলৈঃ সারযিত্বা কথপ্চি- 
স্য়ো ভূষঃ স্বয়মপি কৃতাং মূচ্ছনাং বিস্মরন্তী ॥২৫ 
শেষাম্মাসান্বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবধের্ববা 

বিন্যস্যন্তী ভূবি গণনয়। দেহলীদস্তপুস্পৈঃ 
মসঙ্গং বা হদয়নিহিতারম্তমাস্বাদয়ন্তী 

প্রায়েণেতে রমণবিরহ্হেক্গনানাং বিনোদাঃ ॥ ২৬॥ 

সব্যাপারাঁমহনি ন তথা পীড়যেন্মদ্বিয়োগঃ 

শক্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্বিবিনোদাং সখীং তে। 
মৎসন্দেশৈ; স্থয়িতৃমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে 
তামুঙ্গিদ্রীমবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ ॥ ২৭ ॥ 

আধিক্ষামাং বিরহশযুনে সংনিষপ্নৈকপার্খ্াং 

প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ | 

নীতা রাত্রি; ক্ষণ ইব ময়! সাদ্ধমিচ্ছারাতৈর্যা 

তামেবোফ্ব্বিরহমহতীম শ্রুভিষাপযুন্তীম্ ॥ ২৮ ॥ 

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরাপঞ্জালমার্গ প্রবিষ্টান্- 

পূর্ববপ্রীত্যা গতমভিমুখং সংনিবৃতং তখৈব । 
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভি? পক্ষমভিশ্ছাদয়ন্তীং 

সাত্রেহহীব স্থলকম্লিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন স্ুপ্তাম্ ॥ ২৯ 
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কোলে রাখি বীণ! যেই প্রিয়া সেই মলিন বসনা-- 

আমার নানের গীত গাহিৰারে প্রমুখ রুসন-- 

অক্র জলে ভেজে তন্ত্রী, তাও যদি মুছিয়া সারায়, 

নিজের রচিত পদ্দ পাগলিনী তুলে ভূলে যায় ॥ ২৫ 

বিরহের বাকি মাস ফুল রাখি দেউড়ী উপরি, 

কবে ফুরাইবে তাই গণিতেছে এক এক করি-_ 

কিন্বা সহবাস মোর ভুপ্রে সুখে রচি কলনায় _. 

বিরহিনী কামিনীর এই সব বিনোদ উপায় ॥ ২৬ 

গৃহকাজে ব্যস্ত থেকে সহিবে না দিবসে সে তত 

বিরহ যাতনা ঘোর, নিবিনোদ বাত্রিকাঁলে যত, 

আমার স্বাদ লয়ে শধ্যাগৃহে বাতায়ন শিরে, *, 

ভূ-শরান। নিদ্রীহীনা নিশি মাঝে ভেটিবে সখিরে ॥ ২৭ 

এক পার্খে লীনা, ক্ষীণা, সঙ্গীহীনা বিরহ শয়নে -- 
উদয় গিরির প্রান্তে শশিকল! হেন লয় মনে-- 

এক্গরসে মম পাশে যেই রাত্রি ক্ষণে উড়ে যাক, 

বির্হ কঞ্টেতে সেই দীর্ঘ যাম। ষামিনী কাটায় ॥ ২৮ 

মধুর জোছন। যবে গবাক্ষ হইতে দেখা দেয়, 

চির পরিচিত বসলে দৃষ্টি দিয়ে অমনি ফিরায়-_ 

অশ্র জলে রুদ্ধ আখি, মনে হয় যেন সুন্নী 

সাধে] সুপ্তা আধ' ফেট। মেঘলার স্থল-কমলিনী ॥ ২৯ 

তত 
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নিঃশ্বাসেনাধরকিসলয়ক্লেশিন। বিক্ষিপন্তীং 

শুদ্ধন্নানাৎপরুষমলকং নুনমা গগুলন্বম্। 

মৎসন্ভোগঃ কথপনয়েৎ স্বপ্রজোহপীতি নিদ্র।- 

মাকাজ্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্ ॥ ৩০॥ 

আদ্যে বদ্ধ বিরহদিবসে য! শিখ! দাম হিত্া 

শাপপ্যান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োছেষ্টনীয়ামূ। 

স্পর্শক্রিষ্টীমযমিতনখেনাসকৃৎ সারযুন্তীং 

গণ্ডাভোগাৎ কঠিনবিষমামেকবেণীং করেণ ॥ ৩১ ॥ 

স| সংন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারযুস্তী 
শয্যোত্সঙ্গে নিহিতমসকৃদা,ঃখছুঃখেন গাত্রম্। 

ত্বামপ্যশ্রং নবজলময়ং মোচাঁয়ষ্যত্যবশ্যং 

প্রায়; সর্ব্বে ভবতি করুণাবৃভিরাদ্রীস্তরাত্ম। ॥৩২॥ 

জানে সখ্যাম্তব ময়ি মনঃ সংভূতম্নেহমস্মা- 

দিথংভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি | 
বাচালং মাং ন খলু স্ভগংমন্যভাবঃ করোতি 

প্রত্যক্ষং তে নিখিলমচিরাদভ্রাতরুক্তং ময় যত ॥৩৩ 

রুদ্ধাপাঙ্গ প্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশুন্যং 
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্বৃতভ্রবিলাসম্। 

ত্বয্যাসন্গে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মুগাক্ষ্য। 

মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয় শ্রীতুলামেধ্যতীতি ॥ ৩৪ ॥ 
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কক্ষ শানে শুষ্ক আহা! লহ্বমান অপক শিখা 

অধর্-পল্লব-শোষী নিদারুণ নিশ্বীমে উড়ান্ন ॥ 

অধিরত চক্ষুজলে চে ধার নাহি অবকাশ 

স্বপ্ন সহবাস আশে সে নিদ্রার ধরি রহে আশ ॥ ৩০ 

মাল! ফেলি প্রথমে যে বেণী বাধে বিরহ দিবসে 

সে বেণী খুলিৰ আমি হরষে পরশি শাপ শেষে -- 

[ক্ষম কঠিন হায়! কপোলেতে আসিক়া লুটামন, 

পরশে কষ্ট! অকণ্তিত নখকরে তবু সে সরাক্ধ ॥ ৩১ 

আভরণ শূন্ত বালা, সহে জ্বালা অবলা অধীর, 
শযাপরে পাশ ফিরে ছুখে হুখে জঙ্জর শরীর__ 

নবজল অক্র ফোৌঁট। দেখে তারে ফেলিবে নিশ্চিত 

স্বভাব কোমল যার। হন্ন তার করুণাদ্রচিত ॥ ৩২ 

আমারে ষে ভালবাসে সখী তব জানি নিঃসংশস়, 

গ্রাথম বিরহে তার এই দশা হেন মনে লয়-- 

নিজ ভাগ্য বিশ্বাসেতে ভেবনা এ বাচাল জল্পনা--. 

প্রত্যক্ষ দ্রেৰিবে গিয়া কহিন্ু যা সত্য কি কল্পন। ॥ ৩৩ 

আটকে অলকজালে মুগাক্ষীর অপাঙ্গ বিকাশ, 

মধুপান বরজনে অনভ্যস্ত তুরুর বিলাস, 
অঞ্জন বিহীন আখি তোমা দেখি তুলিবে যখন, 

মীন ন্ষোভ-সচঞ্চল কমলের যেন সে কম্পন ॥ ৩৪ 
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তম্মিন কালে জলদ যদি না! লব্ধনিদ্রোস্থখ! স্যা- 

দন্বা স্যেনাং স্তনিতবিমুখে। যামমাত্রং সহম্ব | 

ম! ভূদস্যাঃ প্রণষিনি মধ্বি স্বপ্রলন্ধে কথংচিৎ- 

সদ্যঃকণ্চ্যুততূজলতা গ্রন্থিগাঢ়ৌপগুঢমূ ॥ ৩ ॥ 

তামুখাপ্য স্বজলকণিকাশী তলেনানিলেন 

প্রত্যাশ্বস্তাং মমমভিনবৈর্জীলকৈম্মালতীনাম্। 
বিছ্যুদগর্ভঃ ক্তিমিতনফুন1ং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে 

বক্ত,ং ধীরঃ স্তনিতবচনৈন্মানিনীং প্রব্রমেথাঃ ॥ ৩৬) 

ততু সির প্রিয্মবিধবে বিদ্ধি মামন্বুবাহং 
তৎসংদেশৈহ দয়নিহিতৈরাগতং ত্বৎসমীপম । 
যে বুন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোধিতানাং 

মন্দরত্সিদ্ধধ্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎ্স্থকাঁনি ॥৩৭% 

ইত্যাখ্যাতে পবৰনতনয়ং মৈথিলীবো ন্মুখী স| 
্বামুৎকষ্টোচ্ছসিত হৃদয়! বীক্ষ্য সংভাব্য চৈবম্। 
শ্রোষ্যত্যস্মাৎপরমবহিতা সৌম্য সীমন্তিনীনাং 

কান্তোদন্তঃ স্ত্হভ্ুপনতঃ সংগমাৎ কিংচিদুনঃ ॥৩৮ 

তামাবুক্সম্মম চ বচনাদাজআ্সনশ্চোপকর্ত ৮ 

ক্রয়াদেবং তব সহচরে। রাম গি্ধ্যাশ্রমস্থঃ 

অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ 
পুর্ববাভা ষ্যং স্বলভবিপদাং প্রাণিনামেতদেব ॥ ৩১ ॥ 
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গিয়ে ঘি, জলধর, দেখ তারে নিদ্রায় নিঝুম, 

গর্জন থামায়ে থেক একদও্ ভেঙ্গনা সে ঘুম 

স্বপনে লভয়ে যেই প্রণয়ীর গাঢ় আলিঙ্গন 
কগচ্যুত নাহি হয় সম যেন সে তুজ বন্ধন ॥ ৩৫ 

নবজল কণাঃপেয়ে সমাশ্বস্ত মালতী যেমতি, 

অতঃপর জাগাইফে সমাশাসি প্রিয়ারে তেমতি-- 

স্তিমিত নয়নে যবে চাহিবে সে গবাক্ষের পানে 

আরম্তিৰে কথ। মোর ধীরে ধীরে স্তনিত বচনে ॥ ৩৬ 

“পতির পরম সথা, অবিধবে, আমি জলধর, 

“তার শুভ বার্তী লয়ে তোমা কাছে এসেছি সত্বর-- 

“পথশ্রান্ত প্রবাসীরা করে ত্বরা আমারি তাড়নে, 

“সমুত্স্থক শুনি ধ্বনি প্রিয়া বেণী বন্ধন মোচনলে ॥৮ ৩৭ 

জানকী উন্মুখী ষথা, কহে কথা মারুতী যখন, 

তোমার বচনে তথ।, ভাবনাক্ব বিচলিত মন 

€সে সব কাহিনী তব শুনিবে সে অবহিতা হয়ে--_ 

বন্ধুমুখে কান্ত-বার্ত। কিছু কম মিলনের চেয়ে ॥ ৩৮ 

কহিবে আমার হয়ে মানি তথা আত্ম উপকার, 

“রামগিরি আশ্রমেতে করে বাস পতি সে তোমার, 

“বেচে আছে এখনে সে, প্রথমেতে জিজ্ঞাসে কুশল--- 

কেন না এ ভব মাঝে প্রাণী মাত্র বিপদ বিহ্বল ॥ ৩৯ 
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অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু 'তনুনা গাঢতপ্তেন তপ্তং 
সাত্রেণাশ্রুদ্রতমবিরতোৎকণ্মুতৎক%তেন। 
উষ্ঠোচ্ছীসং সমধিকতরোচ্ছীসিন! দূরবর্তী 
ংকল্লৈস্তৈবি্বিশতি বিধিন। বৈরিণ। রুদ্ধমার্গত ॥৪০ 

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে ষঃ সখীনাং পুরস্তাৎ- 

করণে লোলঃ কথযিতুমভূদদাননস্পর্শলোভাৎ । 

সোহতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যা মদৃষ্ট- 
স্বামুৎকাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ ॥ ৪১। 

শ্যামান্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং 
বক্ত চ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বহভারেষু কেশান্। 

উৎ্পশ্য।মি প্রতন্ুু নদীবীচিষু ভ্রবিলাসান্- 

হন্তৈকম্মিন কচিদপি ন তে চগ্ড সাদৃশ্ঠমস্তি ॥8-॥ 

ত্বামালিখ্য প্রণয়ুকুপিতাং ধাতুরাঁগৈঃ শিলায়া- 
মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তূম্। 
অশ্্রৈস্তা বন্ুহুরুপচিতৈর্দূষ্টিরালুপ্যতে মে 
ক্ররস্তত্মিশ্নপি ন সহতে সঙ্গ মং নৌ কৃতান্তঃ ॥ ৪৩॥ 

মামাকাশপ্রণিহিতভূজং নির্দয়াশ্লেষহেতো- 

লক্কায়াস্তে কথমপি ময় স্বপ্রসংদর্শনেষু । 

পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশে। ন স্থলীদেবতানাং 

মুক্তাস্থুলা স্তরু(কদলয়েষ শ্রুলেশা? পতত্তি ॥ 8৪ & 
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“কুশাঙ্গ স্থতনথ অঙ্গ, গাঢ় তপ্ত তাপিত সে জন-- 

“উতৎকণা। উভয়ে দহে, অশ্রজলে অশ্রুর মিলন-- 

“নিশ্বাসে নিশ্বাস মিশে মনে মনে হয় একাকার -- 

“যদিও বিধির পাকে ছাড়াছাড়ি সদ! দুজনার ॥ ৪৯ 

“যে কথা সহজ ভাবে বল! যায় সখী বিদ্যমানে 

“লোভি যে অধর সুধা কহিতে চাহিত কাণে কাণে, 

“শ্রবণ পথের দূর নয়নের অতীত এখন, 

“সকাতরে রচি পদ মম মুখে করেছে প্রেরণ ॥+ ৪১ 

“লতায় লালিত্য তব, হরিণী নয়নে দৃষ্টি ভাস, 
“মুখ কাস্তি শশি পরে, শিখি পুচ্ছে তব কেশ পাশ, 

“ন্থতন্ু নদীর ত্রোতে দেখি গিয়া তব ভ্রবিলাস, 

“কিছুতে সাদৃশ্য নাই খুঁজে খুজে মরি হা হতাশ ! ৪২ 

'রচিয়ে তোমার ছবি ধাতুরাগে শিলায় চিত্রিত, 

“আপনারে করি যেই মানিনীর চরণে পতিত-- 

“অমনি আসিয়ে অশ্রু করে মম দৃষ্টি আবরণ-- 

“কৃতান্ত এমনি ক্রুর তাতেও সে না সহে মিলন ॥ ৪৩ 

“বহু কষ্টে প্রিয়ে মোর পেয়ে তোর স্বপন দর্শন, 
“আকাশে তুলেছি হাত দিতে গিয়ে গাঢ় আলিঙ্গন-_- 

£এ সব দেখিয়। ভাই দয়াশীল! বন-দেবতার। 

“পাতায় পাতার ফেলে মুক্তাকার! অন্র বারিধারা ॥ ৪৪ 



৪৮ মেঘদূত। 

ভিন্তর! সদ্যঃ কিসলয়পুটান্দেবদারুন্রমাণাং 

ঘে তৎক্ষীরজ্রুতিস্থরভয়ে। দক্ষিণেন প্ররুৃত্তাঃ 

আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়। তে তুষারাব্রিবাতাঃ 

পূর্ব্বং স্পুষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥8৪৫। 

সংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘযাম। ভ্রিষাম। 

সর্ববাবস্থাত্বহরপি কথং মন্দমন্দাতপং স্যাৎ। 

ইং চেতশ্চটুলনয়নে দুর্লভ প্রার্থনং মে 

গাড়োক্সীভিঃ কৃতমশরণং তৃদ্বিয়োগব্যথাভি2 ॥ ৪৬॥ 

নন্বাত্সমনং বহু বিগণয়ন্নাক্সনৈব।বলন্ে 
তৎকল্যাঁণি ত্বমপি নিতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্। 
কম্যাত্যন্তং স্থখমুপনতং ছুঃখমেকান্ততো। ব! 

নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশ! চক্রনেমিক্রমেণ ॥ ৪৭ ॥ 

শাপান্তে। মে ভূজগশয়নাছুথিতে শাঙ্গ পাঁণো 

শেষাম্মালান্ গময় চতুরে, লোচনে মীলযিত্বা । 
পশ্চাদাবাং বিরহগপিতং তং তমাত্ম।ভিলাষং 

নির্বেবক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকান্থ ক্ষপাসু ॥ ৪৮ ॥ 

ভুয়ম্চাহ ত্বমপি শয়নে কলগ্র। পুরা মে 
নিদ্রাং গত্ব। কিমপি রু্দতী সন্বরং বিপ্রবুদ্ধ।। 

সান্তহ্াসং কথিতমসকৃৎপুচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে 
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং মফ়েতি ॥৪৯॥ 



মেঘদূত | 3১ 

"এই ঘে শীতলস্পশ দেবদাক রস গন্ধশীল। 

“ভক্লতা হেলাইয়ে বঠিতেছে মলয় অনিল-+ 

“তব গাত্র ছুঁয়ে যদি এই দিকে করে আগমন, 
“তাবে এই ভিমবায়, গুণবতি, করি আলিঙ্গন ॥ ৪৬ 

“মদীর্ঘ। গ্রহ্করা রাত্রি কিসে কাটে পলকের প্রান 

“আতপের তাপ মন্দি দিনম্ণ করবে অস্ত নায় 

“এসব আমাব সাধ, জানি বগা মরুণ্যে রোদন-- 

“ঘোর বিবভানলে দি শুধু ভয়ে অশ্রণ ॥ ৪৬ 

“আপনি জীবন ধরি ব্সাপ্নায় করিবে নিউ ব-৮ 

“5মি ও কলাাণি, শোকে হয়ো নাগে। নিতান্ত কাত; 

“কেহ বা অতান্ত সখী, কেহ ছুঃখে একান্ত অধীর, 
“কতু উচ্চে কর্ড নীচে, দশাচক্র নাহি বহে স্ব ॥ ২৭ 

'শাপ শেষ, শেষ শধ্যা হতে যবে বিষ্ণুর উদ্মান, 

“কাটাও চাঁরিটী মাস কোন মতে মিলিয়ে নয়ান_ 
“এত দিন মনে শাথ। আছিল মন্ভেক অভিলাষ, 

“জোছনার দৌহে বলি, প্রাণ খুলি মিটাইব আশ ॥ ১৮ 

“সার সন্দেশ ফাহা, তোমা কাছে কহিন্ধ সকলি, 

“প্রসার না হয় বিঃ অভিজ্ঞান বাকা শুন বলি । 

“এক দিন ছিলে স্ুথে, পতি বুকে নিদ্রায় মগণ, 

“সহসা জাগিয়া ওঠ নিদ্রামীঝে কবিষা। ক্রন্দন | 

“বার বার জিজ্ঞাসার বল শেষে হাদি মনে মনে, 

“আগ্ঠ নাবীসাথে, দন্ত, আীডামভ, দেখিনু স্পিনে ॥ ৪৩ 



৫০ শেঘদুত । 

এতন্মান্ম'ং কুশলিনমভি জ্ঞানদানাদিটিত্ব! 
ম। কৌলীনাচ্চকিতনয়নে মধ্যবিশ্বাসিনী ভূঃ। 

স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংনস্তে ত্বভোগা- 

দিক্টে বন্তন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি ॥ ৫০ ॥ 

আশ্বাসোবং প্রথমবিরহোদ গ্রশোকাং সখী” তে 

শৈলাদাশু ভরিনয়নরযোৎখাতকুটানিবৃত্তঃ | 
সাভিজ্ঞানপ্রহিতকুশলৈস্তদ্বচোভিন্মমীপি 
প্রাতঃকুন্দপ্রসবশিথিলং জীবিতং ধারবেখা? ॥"৫১। 

কচ্চিৎ সৌম্য ব্যবসিতমিদ? বন্ধরুত্যং ত্ববা মে 
প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং কল্পয়ামি । 

নিঃশব্দোহপি প্রদ্িশসি জলং যাঁচিতশ্চতকেভা? 

্রত্থযক্তং হি প্রণয়িষু মতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব ॥ ৫২ 

এত কুত্বা প্রিষমনুচিত প্রার্থনাবর্তিনো মে 

সৌহার্দাদ্ব। বিধুর ইতি ব! মধ্যনুক্রোশবুদ্ধ! | 
ইঞ্টান্ দেশান্ জলদ বিচর প্রারুষা সংভূতত্রী- 
মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুত! বিপ্রয়োগ? ॥7৩ 

মহাকবি-ভ্রীকালিদাসবিরচিতে মেঘদুতে কাব্য 
উদ্ভরমেঘ? সম পু? | 



মেঘদূত | ৫১ 

"কুশলী আমি তব জেনো মোরে এই অভিজ্ঞানে, 
“অবিশ্বাস করে! না গে! মোর কথ জনশ্রুতি শুনে- 

“বিরহ স্বেহের শক্র লোকে বলে-বস্ততঃ সে নে, 

“রসে উপচিয়। স্নেহ প্রেমরাশি হয় যে বিরহে”? ॥ ৫০ 

আশ্বাসি সখীরে হেন বিরহ ব্যথায় জর জর, 

শহগরবুষভ-ক্ষত বৈল হতে ফিরিয়া সত্বর-- 

কুশল বারত। ভার নিয়ে এসে সহ অভিজ্ঞান, 

তঃ কুন্দ সম খিন বেখেো। মোর শিথিল পরাণ ॥ ৫১ 

এই মম বন্ধু কতা সাধিবে কি তোমাবে সধাই _- 

অনিচ্ছা ভাবিন। তাহে যদিও হে উত্তর না পাই; 

নি:শন্দ ভয়েও তুমি চাতকেবে কর জল দান-- 

* সুতর প্রতিবচন সুখে নভে কাজে সপ্রমাণ ॥ ৫২ 

সৌহান্দ ভাঁবেই বল, রাখি কিন্া কাতরে করুণ! 

রি কাজ প্রিয় মোর (অনুচিত এ মম প্রাথনা )-- 

বার ধরিয়া শোভা দেশে দেশে বিচির অখেদ 

্ষণমাত্র তব সখা নাহি হোক দামিনী বিচ্ছেদ ॥ ৫৩ 

ইত উত্তর মেঘ সমাপ্ু 
লাশ শপ পি পাপন তন লািস্পী প্িশা িিী পাশিি এ সা 

* গর্জতি শরদি ন বষতি বষতি বধাহ নিঃস্বনো এমঘঃ 

নী? বদি ন করু.5 নব্দতি হৃজনহ করোত্যেৰ। 

শরতদ গঞ্জন সাব না কবে বমণ, 

বর্ধায বরষে ঘন হইয়ে নিঃস্বন ; 
মুখেই মুখর নীচ, কাজে কিছু নয়, 
মুখে নহে কাজে করে ঈজন যে হয়। 





ভূমিকা । 

মেঘদূত গরন্থথানি যদদও স্বল্লাম্বতন, তথাপি উচ্া কালিদাসের 

এক প্রধান রচন। ধলিঘ্বা সর্কাত্র গণা হইরা থাকে ১ আশ্চর্না এই যে, 

এই কাব্যরূপ অস্ট্রালিকাটা শৃন্যের উপর নিশ্মিত হইয়াছে বণিলেও 

বলাযায় ; উহার শুদ্ধ কেবল গল্পটার প্রতি দৃষ্টি করিলে অধিকাংশ 

লোকেই হাপ্য করিবেন যথার্থ; কিন্তু উহার সর্বাঙ্গ হুন্দর বুচনাটা 

অবলোকন করিলে মনে করিবেন ষে, উহার স্যার বিশ্মরকর কাব্য 

রচন। আর জগতে নাই ; এক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই বে, যদাপি 

আমার এই ষসামান্য অনুবাদ পাঠ করিয়া কাহারো মন কালিদা- 

দাসের মুগ গ্রন্থ অবলোকনে উংস্তৃক হয়, তাহা হইলেই আমি 

াপাততঃ রৃতকার্ধ্য হই। 

সন ১২৬৬, 
রা | শদ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর। 





মেঘূত। 
(অন্য অনুবাদ ।) 

শপ শি এট বড উবার বীজ ৮৬৬৮------৮ 

পুর্বষেঘ। 

কুবেরের অন্ুচর কোন যক্ষরাজ 

কান্্া সনে ছিল সুথে ত্যজি কন্ম কাজ। 

ক্রোধভরে ধনপতি দিল তারে শাপ-- 

“বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবামের ভাপ 1” 

প্রবাসে যাইতে হবে নাহি তায় খেদ, 

ভাবে কিন্ত দায় বড় প্রিয়ার বিচ্ছেদ । 

সে মহিমা নাহি আর নাহি সে আকৃতি, 

বামাচলে গিয়। যঙ্গ করে অবগ্থিতি। 

ব্রধি-তাপ ঢাকা পড়ে বিপিনবিতানে, 

পবিত্র বতেক জল জানকীর স্নানে । (১) 

ভাবনায় গুবে তার অঙ্গ সমুদায়, 

হস্ত হ'তে খসে পড়ে স্বণের বলয় । 

আষাট়ের আগমনে দেখা দিল পরে 

দিব্য এক মেঘ উঠি পর্বত উপরে) 

(১) এই পব্ধতোপরি জানকীর নাহত বামচন্ত্র খিয়ংকাল বসত কসিষে- 

ছিলেন । 



৫৪ মেঘদূত। 

দেখিতে হইল আর মেঘের আঁকাঁর__ 

করী যেন ভুূয়ে করে দশন প্রহার। 

নব ঘন দেখি মন টলয়ে খষির, 

কত না যাতনা হবে এক বিদেশীর ! 

হইল তাহার মনে,--প্রেয়সীর ঠাই 

কুশল সংবাদ মোর কেমনে পাঠাই ? 

মেঘে দিয়া হেন কাধ্য করিব সাধন । 

এতেক করিতে মনে আইল আব্ণ। 

নানা জাতি পুগ্প আনি অর্থ বিরচিন্না, 

অতঃপর জলধরে কহে সম্ভাধিয়া-- 

অচেতন মেঘে সে চেতন করি মানে, 

স্রের প্রভাব এত বিরহীর প্রাণে ।_- 
হে মেঘ! তোমায় আমি জানি সবিশেষ, 

পুক্ধর বংশেতে জাত ধ্যাত সর্ব দেশ। 

বিধির বিপাক হেতু পড়েছি সষ্কটে, 

আন্ুকুল্য মাগি তাই তোমার নিকটে। 

মহতের যাঁচঞ] য্দি নিরর্থক হয় 

সেও ভাল, তথাপি অধমে কতু নয়। 

তাপিতের তাপ হর স্বভাব তোমার-_ 

ধরাকে তাপিতা দেখি ত্যজ বারিধার ৯ 

সারা হলো মনন্তাপে প্রেয়সী আমার, 

ৰাচাও হে তারে মোর দিয়ে সমাচার । 

যেস্থানে জলকাপুরী থাকে যক্ষগণ, 

বাইতে হইবে তৰ সেই নিকেতন । 
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বাহির উদ্যানে বসি বিরাজেন হর, 

ভাঁল-শশী আলো! করে যত বাড়ী ঘর। 

বায়ু পৃষ্ঠে করি ভর আধারিয়া দিক্ 
হইবে যধন তুমি আকাশ-পথিক, 

প্রাণেশ আসিবে দেশে এ আশ্বাসে ভুলি (২) 

বিরহিণী তোমায় দেখিবে আখি তুলি। 

তোম! দৃষ্টে বাচে কেব। না দেখি প্রিষায়, 

প্রাধীন আমি তাই আছি এ দশায়! 

হিল্লোল দিতেছে দেখ বাধু অনুকুল, 

চাতক তোমার সাথে ষাইতে ব্যাকুল; 

আকাশে বেধেছে মালা বলাকার দল, 

মনোমত সঙ্গী তব ইহার সকল। 

দোখবে নিশ্ন্ন গিয়া প্রের়পীর স্থানে 

দিবন গননা করি বেচে আছে প্রাণে। 

₹কন না, কুসুম সম অবলার মন-_ 

আশ! বৃত্তে করি ভর না হয় পতন । 

মানস-সরসী-বাসী যত হংসকুল 

শুনিয়া গঙ্জ ন তব হইবে ব্যাকুল, 

ছাঁড়িয়। সকলে আর মানস জলধি 

সহযাত্রী হবে তব কৈলাস অবধি । 

অনেক দিনের সখ &কলাস তোমার, 

শ্রীরামের পদচিহ্ন কটিতে যাহার $ 

(২) পূর্বকালে এইরূপ প্রথা ছিল যে, গৃহস্থ বিদেশীরা বর্ষা ধতৃব প্রারক্কে 
স্বস্ব আলয়ে প্রত্যাগমন করিত । 
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গিরা আলিঙ্গন দিবে তারে যে সময়, 

উথলিবে পরম্পর সুখের প্রণয় ॥ 

প্রেমাক্র ঝরিবে তব নব বুষ্টিজলে, 
বাম্পের উদ্রেক আর হইবে অচলে। 

কোথা কোথ। হয়ে যাবে পুর্বে শুন বলি, 
গিয়া কি কহিবে, পরে ৰলিব সকলি । 

কোন্ কোন্ নদীর তুলিয়া লবে নীর, 
অতিথি হইবে পথে কোন্ বা গিরির, 

অনাক়াসে পাবে যাতে সকল সন্ধান-- 

কহিতেছি তোমায় করহ অবধান॥ 

এ স্থান হইতে তুমি, করিয়ে উত্থান 
উত্তরমুখীন হয়ে করিবে প্রক্ষাণ | 
“একি ঝড় ? মাগো মাগো দেখে লাগে ডর, 

উড়াইয়া ফেলিল ৰ' গিরির শিখর !» 

হেন বলি সিদ্ধা যত চমকির়া। প্রাণে 

বারেক দ্িবেক আখি তোম। দেহ পানে । 

দেখা দিবে তখন সমুখে ইন্দ্রধনু-_- 

নানা রত্তর আভাক্ষ শোভয়ে যার তঙ্ক 

ফুটিবে তাহাঁতে তৰ রূপের মাধুরী, 
মযুরপুচ্ছেতে যেন শোভয়ে শ্রীৎরি ! 

মাল ক্ষেত্রে অনন্তর হবে উপনীত, 

জল পেয়ে ধরা হবে মসৌরভে পুরিত | 
পি'বে গে। তোমায় আখি কৃষক-বধুর--. 

জানে না বাকাতে ভু, কিন্ত কি মধুর ! 
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দূরে গিষ। হবে ষবে শ্রম-নিমগন 

আতজ্রকুট শিখরীর পাবে দরশন । 

দাবাগ্নি থাযিবে তার তব বৰিষ্ণে, 

শিরে করি লইবৰে তোমার সে কারণে । 

চূড়ায় আছহ্ তুমি শন্কানল-বরণ, 

নিম্ন দেশ আতর ফলে পাওু-দরশন ॥ 

দেখিবেঙ্শঈ দেখগণ পরম কৌতুকে,-- 
স্তনের উন্মেষ যেন ধরণীর বুকে ॥ 

নাঁন। স্থানে নিকুঞ্জ শোভয়ে মনোহর, 

বিহার করয্ে যথ। নাগরী নাগর । 

বেবা নদী দেখিবারে হয় ঘদি মন, 

কিরৎ বিশ্রাম করি করিবে গমন । 

নদীরে দেখিতে পাবে ক্ষণেকের পর, 

বিশ্ধাপর্দে শোভে যার শীর্ণ কলেবর ; 

পাবাণরাশির মাঝে শুভ্র ধার। ঝরে, 
মাল! ছড়া শোভে যেন করি-কলেবরে 3 

শাখা পত্র ফল ভরে শআ্োতমুখে পড়ি 
জাঁমের কানন যত যায় গড়াগড়ি ॥ 

চঞ্চুপুটে চাতক লইছে বিন্দু জল, 
দেখিছে কিন্নরীগণ,- চিত্তে কুতুহল 

সারি গাথি বকগুলি যাইছে উড়িয়া, 

তাহাদেরো একে একে দেখিছে গুণিয়। ॥ 

ছাঁড়িবে এমনি বেল! ধ্বনি একবার, 

থমকিবে দিক্ যত ধমকে তাহার । 
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অমনি কিন্নরী সবে সারা হয়ে ত্রাসে 

আঁ কড়িয়া ধরিবে ষে যারে ভালবাসে । 

সঙ্কর যদিও তব সত্বর গমন, 

দেখিতেছি তবু কাল-বিলম্ব-কারণ। 

গিরিরাজি রহে সাজ্জি নানীবর্ণ ফুলে, 

নড়িতে না চাবে তুমি স্থগন্ধেতে ভূলে । 

মমূরেরা ডাকিতে ডাকিতে কেকারবে 

অগ্রে আদি ফ্রাড়াইলে, গ! তুলিবে তবে ॥ 

আগু বাড়াইয়৷ দিবে তাহারা তোমায়, 

তখন গিরির কাছে হইবে ব্দায়ু। 

উত্তরিবে বে তুমি দশার্ণায় গিয়া, 

সৌরভে পুরিবে বন কেতক ফুটিয়া। 

বড় বড় বৃক্ষ বত পল্লবৈ নিবিড়, 

দেখা দিবে সমুদয়ে বার়সের নীড়। 

পাকিয়া উঠিয়া আর যত জন্বফণে 

শ্যাম শোভ| ধরাইবে বনান্ত সকলে । 
দেখিয়া তোমার একে মনোরম ঘটা) 

কিছু দিন রবে হেথা হংস ফত কটা । 

ভ্রিভুবনে বিখ্যাত বিদিশা রাজধানী, 

কি কব তাহার আমি অপূর্ব বাধানি ? 

বেত্রবতী নদী তথা অপরূপ শোভে, 

মাতিবে দেখিছি তুমি পড়ি তার লোভে 

তরঙ্গ ভ্রভঙ্গে সাজে জলময় মুখ, 

টদ্বে তাবে তোমার কত না হবে সখ ! 
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শর শর শব্দ হয় তীরদেশে ভার, 

কামিনী প্রকাশে যেন মনের বিকার । 

পিরি এক আছে তথা) নীচ তার নাম, 

তদুপরি ক্ষণকাঁল করিবে বিশ্রাম | 

গিরির কদণ্ধ ধত হবে বিকধিত-- 

তোমায় পাইয়৷ যেন পুলকে পূরিত। 

জয়ের কানন বত দেখিবে তথায়, 

শীতল করিও সবে বৃষ্টি দিয়! গায় । 

মাপিনী বেড়ায় কত ফুল তুলে তুলে, 
কর্ণে গৌজা পদ্মক্ষুল পড়ে ঢুলে ঢুলে। 

রবি-তাপে তার! অতি হইবে আতুর, 

তুমি গিয়া ছায়া দিয়া করে৷ তাহ! দূর। 

ঘদিও পথের ফেরে পড় বুথ। দায়ে, 

উজ্জপ্িনী ধাইতে লয়ে! না কিছু গায়ে। 

পৌরাঙ্গনা সেথা যত শীঘ্র সবাকার 

চমক থাইবে আখি তড়িতে তোমার | 

/স সব আখির ঠারে ন! মজিলে যদি 

বঞ্চিত হইলে বড় জীবন অবধি। 

নির্ব্বিদ্ধ্যা নদীর স্মরনে গিয়া অতঃপর 

স্খরন আস্বাদিতে পাবে বহুতর । 

পরিধানবস্ত্র তার খসে শ্োত-ছলে, 

ংসমাল! চন্দ্রহার কিবা বোল বলে ॥ 

নাতি তার ঘূর্ণাজলে রহে প্রকটি ত, 

দেখাইবে হাব ভাব কতই সরিত। 
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ঘেহেতু জানিও প্কির, নারী সবাকার 
প্রথম প্রণয়-ভাষ বিভ্রম বিকার। 

যাইবে তাহার পর নিস্কুনর্দী কাছে, 

স্ক্ম্ জলধার হয়ে বেণী যার আছে । 

জীর্ণ লত্বা পাতা সব হইয়া পতন 

দেহ আর হইয়াছে পাওুর-বরণ | 

বিরহের অনুরূপ এ সব লক্ষণ 

দেখাইতে মে তোমায় করিবে বতন। 

অবস্তী হইয়া যাবে উজ্দ়িনী পুরী, 
হর্ণনে যাহার পুরে কাব্য ভুরি ভূরি। 

স্বর্গবালী কেহ যেন শেষ পুণ্য বলে 

স্বর্গথণ্ড আনি এক রেখেছে ভূতলে । 

শিপ্রার বাতাস পেয়ে মারসেরা মৰ 

ছাঁড়িবে মন্ততাবশে পটু উচ্চরব। 

পদ্মের সৌরভ আর আন সে পবন, 

কামিনীর দেহজালা করিবে হরণ ! 

কিবা মনোহর স।জে অট্টালিকা সব, 

ঘরমযন ব্যাপি রয় ফুলের সোরভ। 

কাশিনীর পায়ের আল্ডার রাঙ্গা দাগ 

স্থানে স্থানে শোভে যেন অরুণের রাগ । 

এ সব স্ুনার স্থানে শ্রম কোরো দর, 

তোম। পানে লক্ষ্য করি নাচিবে মযুব। 

গব!ক্ষ হইতে উঠ মাতাথসা চর 

মিশিবে তোমার গায়ে গ্রচৰ প্রচুর । 
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অনন্তর ঘাবে তুমি শঙ্করের ধান, 

পুণ্যলাত হেতু বর্দি থাকে মনস্কাম; 
শোৌভে তার চারি পার্খ উদ্ভান কাননে, 

হেলিতেছে তকুগণ স্থগন্ধ পবনে । 

প্রহর কণ্ঠের আভা তব কলেবরে, 

ভূতগণ সে কারণ দেখিবে সাদরে । 

দেব প্রত মহাকাল আছেন সেখানে, 

যাবে তুমি একবার তার বিদ্যমানে | 

মাৰত তপন দেব না যান সরিয়।, 

তাবৎ থাকিবে তুমি ধৈরজ ধরিয়া ! 

অতঃপৰ সন্ধ্যাপূজ! হলে উপনীত, 
গর্জনে করিবে সিদ্ধ বাদ্য মনোনীত । 

চামর হেলায় তারে বেশ্যা বত ঘুটি, 

ক্ষণে ক্ষণে নৃুপুরের উঠে বোল ফুটি। 

নখক্ষতে তারা সবে পেয়ে বুষ্টিজল, 

ছাড়িবে তোমার পানে কটাক্ষ তরল। 

সন্ধ্যারাগে ঘুচি তব দেহের কালিম। 

হইবে জবার মত লোহিত প্রতিম। । 

বিরাজ করিবে ইথে আকাশ উপর, 

বুত্যে মাতিবেন ধবে দেব মহেখর ॥ 

রক্তমাথ। হস্তি-ছাল তার বড় প্রিয়, 

মিটাইয়। হেন সাধ তুমি দেখ। দিও । 
ভবানী কিঞ্চিৎ তাহে হদে ত্রাস পেকে, 

দ্েখিবেন একদৃষ্টে তোমা পানে চেয়ে। 
টা" 



৬২ মেঘদূতি। 

পথ ঘাট ঢাকা দিবে যবে অন্ধকাঁর--- 

স্ছচেতে বুঝি বা বিধে এমনি আকার, 

যাইবে কামিনীগণ শ্রিয় নিকেতনে, 

তাদেরে দিও না ত্রাস ভীষণ গর্জনে । 

পাথরে সোনার ঘস1 দেখিতে যেমন, 

বিছ্যতের আলে! দিবে তেমনি মতন । 

সে রাত্রি কোথাও কোন অট্রালিকা-ছাঁতে 

যাপন করিবে সুথে তড়িতের সাথে । 

খেলাইয়! খেলাইয়৷ সারাটী রজনী 

সারা হবে তোমার চপল! স্বুবদনী । 

ভান শেষে দেখা দিবে আকাশে যখন, 

বিলম্ব না করি আর করিবে গমন । 

হেনকালে খণ্ডিতা কামিনী সবাকার 

প্রিয়ের। পুঁছিয়! দিবে নেত্রবারিধার ॥ 

অতএব, তপনের পথ এ সময় 

আটক কর+ না যেন হইয়! নির্দয় । 

ষে নলিনী সারারাত হতেছিল সারা, 

বরষিয়৷ ক্রমাগত শিশিরা শ্রধারা, 

খুলি তার দলময় মুখের ঘো মটা, 

স্বকরে পু'ছিবে রবি যত অশ্রফৌটা। 

এ সময়ে যদি তার কর কর-রোধ, 

সামান্য হবে না তৰে তোমাপরে ক্রোধ । 

প্রসর মানসরূপী গন্ভীরার জলে 

প্রবিষ্ট হইবে পরে প্রতিবিস্ব-ছলে। 
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সফরী খেলিছে তথা সদাই চঞ্চল, 
নদীর জানিবে তাহ। দৃষ্টি শিরমল। 

বুষ্টিজলে উচ্ছন্গিত ক্ষিতির সৌরভে 

স্থশীতল সমীরণ পরিপূর্ণ হবে। 
শীতল বাতাস পেয়ে অমনি সত্থর 

পাকিয়।৷ উঠিবে যত কাননবডুপ্ধর। 
দেবগিরি যাইবাঁরে সাঁজিবে যখন, 
তোমায় সে শীত বায়ু করিবে বাজন। 

তথ গিয়া স্বন্দ, দেবে দেখিয়। সাক্ষাৎ 

মস্তকে করিবে তার পুষ্পবৃষ্টিপঃত । 

দেবসৈন্য ভয়শূন্ত তাঁহারি রক্ষণে, 

বিলসে প্রতাপ তার জিনিয়া তপনে। 

গিরি পরে দ্বিগুণ হইবে তব নাদ, 
মধুর নাচিবে তায় পাইয়া! আহ্লাদ, 

পুচ্ছখণ্ড লোয়ে যার উম। মৃদু হাসি 

কর্ণেতে রাখেন সদ] পুজে ভালবাসি, ৷ 

কাত্তিকেয় দেবতার করি আরাধন, 

তদুত্তর যাইবে গোমতী-নিকেতন । 

জল লাগি বিণা-তন্্রী পাছে হয় শ্লথ, 

গিদ্ধ দ্বন্দ (৩) তোমায় ছড়িয়া! দিবে পথ 

প্রতিম। পড়িলে তব গোঁষতীর জলে 

গন্ধর্ধে দেখিবে শোভা দিব্য কুতুহলে.। 
পপ পপ শপ পা স্পস্ট পপ পপর সপ ক 

(৩) পিদ্ধ নামে এক প্রকার অলৌকিক পুরুষ অনেকানেক কাব্যে 
উল্লিখিত আছে $ ইহাবা গঞ্ধবব কিনর অগ্দর। প্রভৃতির দলভুক্ত । 



২৬৪ মেঘদূত । 

নদীরে দেখিবে তারা, যেন মুক্তাহাঁর, 

ইন্দ্রনীল মণি তুমি মধ্যদেশে তার। 
হেতা৷ হতে যাবে যবে হইয়া বিদাক্ক 

দশপুর-বধূগণ দেখিৰে তোমায় । 

ভুরুর ভঙ্গিমা কিবা চাহনি সময়ে, 

কষ্ণসার-প্রভা কিবা চক্ষে প্রকাশক । 

চঞ্চল কুস্থমে যথা কুরে ফিরে অলি, 
নয়নে তেমনি ভাবে শোভে তারাগুলি । 

ব্রঙ্গাবর্তে অতঃপর হোযে উপনীত 
কুরুক্ষেত্র দরশনে হবে চমকিত। 

কত.ক্ষভিয়ের মুখে তীক্ষ শরাথাতে 

হয়েছিল পদ্ম ধথা তব ধারাপাতে। 

প্রতিবিষ্বে পরশিয়। স্বরস্থতী-জ্বল 

বর্ণমাত্রে রবে কালো, অন্তরে নিন্মল। 

যে হালা-মদের তরে পাগল পরাণ, 

কাস্ত। সাথে ছাড়ি তাহ এক পাঞ্জে পান, 

পূর্বে বলরামদেব আসি শুক গলে 

মিটাতেন ষত সাধ হেন নদীজলে। 

কনখল সন্নিধানে দেখিৰেক গিয়া 

পড়িছেন গঙ্গাদেবী হিমান্দি বাহিয়।, 

গোৌরীর ভ্রকুটি দেখি হাসি ফেন-ছলে 
উশ্মি-হস্ত দেন যিনি শিবের কুন্তলে। 

জাহুবীতে ছায়া নিজ করিবে নিধান, 

বমুন| মিশিল যেন হবে অগ্কমান ॥ 



মেঘদুত | ৬৫ 

বিশ্রাম করিবে পরে হিমাত্রি উপর, 

মুগনাঁভে সুগন্ধি যাহার পরিসর ॥ 

ধবল অটল হিমে শিখর সকলে 

স্থথে আছে হরিণের বমি শিলাতলে । 

হেন কালে বায়ু ধদ্দি হই! প্রবল 

সরল তরুর কাখে জার্লায় অনল, 

দাবানলে গিরি হবে যন্ত্রণায় সারা? 

ঘুচাইও তুমি তাহ! ত্যজি বারিধারা । 
পরছুঃখ যাহাতে না হয় প্রশমন, 

এমন সম্পদে কিবা আছে প্রয়োজন ? 

তোমারে দেখিবে যেই সরভ সকল 

তাড়াইয়! ধরিধারে প্রকাশিবে বল ; 

শিলাবৃষ্টি বরবিয়। খরতর ধারে 

ছিন্ন ভিন্ন করিবে তাদের সবাকারে । 

শহ্করের পদচিহ্ন প্রস্তরে নিহিত 

তথাকার এক স্থানে আছে প্রকাশিত ॥ 

দেখিব। মাঁত্রেতে হস পাপ তাপ ক্ষয়, 

পরিণামে যুক্তিলাভ নাহিক সংশঙ্ক। 

গিয়া তথ! ভক্তিভরে হইরা প্রণত 

প্রদক্ষিণ করে! যেন তারে বিধিমত। 

ংশে বংশে পবন ফুকরে মনোহর, 

ত্রিপুর-বিজয় গায় মাতিস্কা কিন্নর ॥ 

মুদঙ্গ সমান.তাহে তোমার বিরাব, 

স্ঙ্গাতের £কান মঙ্গ হবেনা অভাব। 



৬৬ মেঘদূত। 

অনন্তর উদ্ধ দিকে হইয়। উখিত 

কৈলাস গিরির তুমি হইবে অতিথ ॥ 
যার প্রস্থ সমুদয় রাবণের বলে 

ভাঙ্ষিয়া খসিক়! সক রহে মূল স্থলে। 
তুষারে অম্লান শোভে চূড়া শত শত, 

মুখ দেখে তছৃপরি বিদ্যাধরী যত । 

শৌতা৷ আর পাইতেছে শুভ্র হিমরা শি, 

রাশীকৃত রহে যেন শঙ্করের হ/সি। 

তুষারে তোমার দেহ পাইবে প্রকাশ» 

বলরাম স্কন্ধে যেন কালো-বর্ণ বাস। 

কঠেতে শিবের হাত, পর্ণ এবে নাই, 
পায়চান্ি করিবেন গৌরী হেন ঠাই। 
সোপান-রূপেতে তুমি থাকিবে সামনে, 

অন্তরের জলরাশি রাঁখিয়। দমনে । 

বাশার হীরায় তব অঙ্কে করি ক্ষত, 

জল-যন্ত্র বিরচিবে দেবকন্ত। যত |. 

জল দিতে তুমি যদি হও অনিচ্ছুক 

গর্জন ছাড়িবে এক রাগাইয়া মুখ, । 

অমনি খেলায় মত্ত দেবাঙ্গনা যত 

অনঙ্গত পেয়ে ভয় হৈবে খত-মত | 

ত্রিতুবনে নাহি স্থান কৈলাস সনান, 

নান। লীল। সহকারে, কোরো অধিষ্ঠান ॥ 

মানস সরসী হোতে কভু পবে জল, 

ফুটয়। আছয়ে যথ। সোনার কমল 
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এরাধত মুখে কতু হবে পট্টবাস, 

কল্পতরু পরে কতু দিবেক বাঁতাস। 

কৈলাস গিরির কোলে প্রণয়িণী সমা 

শোভয়ে অলকা পুরী, নাহিক উপমা) 

গঙ্গ! তার পরুন শাড়ীর শোভা ধরে, 

থসিয়া পোড়েছে যেন সুখ রূস ভরে। 

তোম| সম জলধর কতই সেথায়, 

অপরূপ শোভা করে হন্ম্যের মাথায়। 

ফৌটা ফোঁটা! ঝরে জল পলকে পলকে, 

মুকুতা ঝলকে যেন কাঁমিনী-অলকে | 

পূর্ববমেধ সমাপ্ত। 
পক তপগত। 



৬৮ মেঘদূত। 

উত্তরমেঘ। 

অট্টালিকা কত শত সাজিয়াছে তোম| মত, 

দেখিবে হে গিয়া অলকায়; 

তোমার ভড়িত মালা, সেথায় ললিত বালা, 

তুল্য শোভে কিবা ছুজনায়্ ) 

তোমার গজ্জন স্বর শুনতে কি মনোহর, 

সেখান মুদঙ্গ বাজে তায়; 

তোমার অন্তরে জল প্রকাশিছে নিরমল, 

মণিময় ভূতল সেথায় ঃ 

ইন্ত্রধস্থ তোমা দেঠে,  অগগকার গেহে গেছে, 
চিত্রলেখা তেমনি প্রকাশ) 

হন্ধ্াগণ সুশোভন, উচ্চাকার আয়তন, 

তোমা! মত ডুয়েছে আকাশ । 

আলো করি গৃহমাঁঝে বধূগণ কিবা সাজে, _ 

কুম্থমের জলঙ্গার গায়। 

সে সব পড়িলে মনে, প্রাণ কাদে ক্ষণে ক্ষণে, 

কোথা ছিচ্ছ, এসেছি কোথায়। 

পঙ্কজ তাদের করে, শিরীষ শ্রবণ পরে, 

কুরুবক খোঁপায় বিলাসে ; 

কপোল-চুদ্বন-লোভে, অলকেতে কুন্দ শোভে, 

কদন্ব বিরাজে কেশপাশে; 

মাই ফুটিছে ফুল, গুপ্সিছে ভ্রমরকুল 

গতুর শান লব টুটি; 



মেঘদুত। 

হুদয়েতে পেপে সুখ, যেন স্বামি হাসি মুখ 

কমলিনী সদ রছে ফুটি। 

মন্ুর ষত্তেক সবে, মন্ত হোয়ে কেকা রবে, 

সদ। আছে পাখন। তুলিয়া । 

মাই জ্যোত্স্নাজলে, স্নান করি কুতৃছলে, 

নিশি যায় আধার ভুলিয়া। 

হর্য বিনা অশ্রধারা, জানে না কেমন ধার! 

সেখাদ্স বাহানা করে বস। 

যৌবানের নাহি শেষ, ছুঃখের নাহিক লেশ, 
নাহি আর বিচ্ছেদ হুতাশ। 

অট্রালিকা.শিরোদেশে, উঠিয়া আনন্দ-বেশে, 

সঙ্গে লয়ে রাম কতগুলি-_ 

যুবকেরা মিলে বসি, সু্াপান রসে রসি, 

মনের কপাট দেয় খু'ল। 

মন্দাকিনী-উপকুলে, পারিজাত্ত তুমুলে, 

দেখকন্তা খোলছে সকলে। 

স্থবর্ণ বালুক। দিক্না মণি মুক্ত ঢাক! দিয়া, 

খুঁজিবারে এ উহারে বলে । 

প্রিয়ার বসন ধ্রি টান দেয় ত্রা করি, 

নাগর মনেতে পেয়ে সুখ) 

মাণিকের আলো দেখি, নিভাইতে গিয়া ঠেকি, 

কামিনী লজ্জায় ঢাকে মুখ। 

মেথেরা কৌতুক চিতে, জল দির চিত্রাদিতে, 

গৃহ মধ্যে করিস প্রবেশ-- 

৬৯ 



মেঘদুত। 

কেহ কিছু রূলে বে'লে, ভয় পেয়ে যায় চলে, 

ধূমের ধরিয়। ছদ্ম বেশ । 
 বৃপ্রিয়, শালিঙ্গন ভরে, প্রাপোস্ত হইয়া মবে, 

কামিনীরা নিদাঘ জালায়। 

চক্্রকাস্ত মণিগণ, করে তাহ নিবারণ, 

ফৌট। ফেৌটা জলের ছিটা?য়। 

নিশীগে কামিনীগণ, যায় প্রিক-নিকেতন, 
চিহ্ তার পাওয়া যায পরাতে 3 

পথের মাঝেতে পড়ি মুক্তদ যার গড়াগড়ি, 

ছিড়ে পড়ি স্তনের আঘাতে । 

সাক্ষাৎ দেখিয়া হরে, কন্দর্প পারে না ডরে, 

ধনুক লহতে হাতে তুলি |, 

ভুরু-ধন্ু দৃষ্টিশবে, তার কাঁধ সিদ্ধ করে, 
নবানা কামিনী বতগুলি। 

কুবের-আলম্ব ছাড়ি, উত্তরে আমার বাড়ী, 

গিক্সা! তুমি দেখিবে েখাক়__ 

সম্মুখে বাহির দ্বার, বাহার কে দেখে তার» 
ইন্ধন যেন শোভা পায় । 

পার্থে এক সরোবর, দেখা যার মনোহর, 

পদ্ম সনে অলি করে ঠাট। 

তাহার একটা ধারে, অপরূপ দেখিবাঁরে, 
পরকাশে মণিবাধ। ঘাট । 

জরসীর স্বচ্ছ জলে, ভাসি ভাসি দলে দলে, 

হংস হংসী ভ্রমে অবিশ্রামে । 
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যাইতে মানস সরে, কারো না মানস সরে, 

আছে তারা এমনি আরামে । 

উঁচ1 ভূমি একধারে, গিরি সম দেখিবারে, 
নীলকান্তি শিখরে বিরাজে । 

শ্বর্ণ কদলা তরু, চারি ধারে শোভে চারু, 

তোমায় তড়িত যেন সাঁজে । 

মাধবী মণ্প পরে, কুরুবৰ্ক শোভ। করে, 

ফুলগন্ধে ছুটে অলি কুল। 

লতায় পাম ঘেরা, আছজে সবার সেরা, 

ছুটী গাছ অশোক বকুল। 

অশোক ভাবিছে মনে, * পাব আমি কতক্ষণে 

বধুটীর চরণ-মাধাত ! 
কবে আমি পাব মিঠা মুখ-মদিরার ছিটা! 

বকুল ভাবয়ে দিব রাত । 

তাহার মাঝেতে আর মযুরের বসিবার 

সোনার একটি আছে দাড়। 

শিথী যথা কেকাভাষী, সন্ক্যাকালে বসে আসি 

আনন্দেতে উ“চা করি ঘাঁড়। 

তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়! দিয়া, 

রণ বণ বাঁজে তায় বালা । 

স্মরিতে সে নব কথা, মরমে জনমে ব্যথা, 

জলি উঠে হৃদয়ের জাল] । 

* পুর্বহন কবিদিগেয় কলনানুসাবে অশোক তরু স্ত্রীশোকের পদা- 

ঘাঁন্ে পুশ্পিত হয়, এবং বকুল বৃক্ষ উহাদিগের মুখমন্রটর সংস্পর্শে কুন 

শালী হয়। 
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এ সকল নিদর্শন, চিনিবে সুহ্্ড ক্ষণে, 

দেখে মাত্র মোর বাড়ী পানে। 

এবে উহ! শুন্ত প্রা, কমল না শোভ। পাক্ষ 

কথনে! দিবস অবসানে। 

শীশ্ঘ যাইবার ভরে ক্ষুদ্র করি কলেবকে 

উপস্থিত হইবে সম্বর | 

চপল চপলা ঝাকি, দৃষ্টি দিবে থাকি থাকি, 

আলো করি ঘরের ভিতর । 

ঝ্রিম়্ারে পাইবে দেখা, গাময় লাঁবপ্যরেকা, 

পঞ্জোধরে ফুলিছে ষৌবন । 

তম্থ তার কলেবর, কটা তার ক্ষীণতক্র 

স্তনভার করয়ে বহন। 

বাধিবারে আমরা, অধরে বিশ্বের রাগ, 

মুগ-আখি প্রণয়-আধার । 

দেখিলে আকৃতি তার, মনে, হয় সবাঁকার, 

আদি স্থষ্টি বুঝি বিধাতার। 

অস্তরে কিরহ-ব্যথা, ছুই একটী মুখে কথা, 

দ্বিতীক্গ জীবন, সে আমার । 

দিন যত হয় গত, উতৎ্কঞ্ঠ চাপে তত, 
যন্ত্রণা বাড়ে সতত ভার । 

চক্রবাকী, একাঁকিনী, কিস্বা' মৃহ সৃণালিনী, 
যেকধপে পোহাস্ক বিভাবন্নী, 

ঝিএহে হইয়। ক্ষীণ, যাপন করিছে ছিল 
প্রাথঞ্জিয়া সেই রূপ কবি । 
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কাদি কাদি সারাক্ষণ ফুলিয়াছে হছ+ নয়ন, 

ওষ্ঠ ছুই আগুন নিশ্বসে। 

গালে আছে হাত দিয়া, পড়িয়াছে এলাইক্স!, 

কেশপাশ এপাশ ও পাশে। 

হয় ত দেখিবে গিয়া, পূজায় সে মন দিয়া 

বুহিয়াছে ব্যাকুল অস্তর ১ 

নয় ত বিরহ ভাব মনে করি আবিভাব, 

লিখিছে আমার কলেবর। 

নয় ত সারীরে কয়, তারে কিলে। মনে হয়, 

তুই তো৷ রসিক বড় জানি; 
ফাহাকে সে তোর মত, কাসিত না ভাল অত, 

সদাই শুনিত তোর বাণী । 

কিংব। যে ক* মাস বাকী, ফুল তটি ভুয়ে রাখি, 
দেখিতেছে গুপিয়া গুণিয়া | 

আমার সঙ্গমস্থখে, মনে আনি সকৌতুকে 

কিংবা ঢালি দিক্া আছে হিয়া । 

মলিন বসনোপরি, বীণা যস্ত্রে কোলে ধরি, 

গাইতে ষদ্যপি'করে মন-- 

নেত্র জলে ভিজে তার, গাওনা ক্রন্দন যার, 
গলে আটকায় ক্ষণে ক্ষণ । 

কাষ কনম্মে দিনমানে, থাকে যদ্দি সুস্থ প্রাণে, 

রাত্রে তুমি গবাক্ষ সামনে 

ভূ'য়ে যৰে আছে শুয়ে, নিদ্রা নাই আখি ছত্কে 

খুলিবে যতেক আছে মনে। 

৭৩) 
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্ ভূমিতলে পার্থ তল, অন্তরে বিরহানল, 

কলেবর ভাবনায় ক্ষীণ। 

পূর্বদিক সীমানায়, কল! অবপান প্রায়, 
শশী যেন আছয়ে নিলীন। 

মনে মাতি মম সনে মুহু থাকে অন্ত মনে, 

পরক্ষণে ছাড়য়ে নিশ্বাস । 

যন্ত্রণার অশ্রু জল, বহে যত অনর্গল, 

করে তত এপাশ ওপাশ। 

অমুত শিশরময় শশীর কিরণচত়্ 

পড়িয়াছে বাতায়ন দিয়া, 

পূর্বেকার মনে করি, দিয়া আখি তদুপরি, 

পরক্ষণে মানে ফিরাইয়া | 

অশ্রযুত পক্ষগণে ঢাক। পড়ে ক্ষণে ক্ষণে 

স্থশোভন ছুইটি নয়ন, 

বরষার দিবাভাগে অদ্ধ মুদে অদ্ধজাগে 

স্থলজাত পদ্মিনী যেমন । 

স্বপনে যগ্ঘপি কু, পাই তারে বাঁচি শবু, 
হেন ভাবি যত মুদে আখি,_- 

অশ্রধারা অনিবার আটকে নিজ্রার দ্বার 

শূন্যে উড়ে মনোরথ-পাখী। 

অনস্কার পরিহরি, পড়ে আছে শষ্যোপরি 

* দেখ যদি তার কলেবর-- 

ছুঃখ না রাখিতে পারি, তোমারে হে অশ্রবাত্রি 

ফেলিতে হইবে জলধর। 



মেঘদূত | 

এত বলিতেছি বোলে, ভেবোনা বাঁচাল বোলে, 

মনগড়। এতে কিছু নাই ॥ 
কহিতেছি ষাহ1 যাহা, সমুদায় তুমি তাহা 

স্বচক্ষে দেখিবে ওহে ভাই ! 

অপাঙ্গ অলকে ঢাকা, কাজল নাহিক মাখা, 

আঁথি এবে ঠারে না বিলাসে ; 

তামাক দেখিতে খালি, উঠাইবে পক্ষমালী, 

পদ্ম যেন নড়িল বাতাসে । 
দেখ যদি তুমি গিয়া, সুখে আছে ঘুমাইর, 

খুলিও না গর্জনের মুখ ; 

স্বশনে পাইয়। মোরে বাধিক়্াছে বাছু-ডোরে 

ঘুচাইয় দিও না সে স্থথ। 

বনের মালতী-জালে উঠা ইয়া প্রাতঃকালে 

সজল শীতল বাধু দিয়!, 

জাগাইবে প্রেয়সীরে, পরে তারে ধীরে ধীরে 

কহিবে কি দিতেছি বলিয়। । 

এইরূপ তারে কবে, শুন ওহে অবিধবে 

সখা আমি স্বামীর তোমার । 

ভাসিয়। বাযুর শোতে, তাহার নিকট হোতে 
'আ[সয়াছি লক্ষে সমাচার । 

জলধর জেনে। মোরে, বিদেশে যে কেহ ঘোরে, 

গজ্জ নে তাহারে তাড়। দিয়া, 

উতলা! অবলাটির পুছিবারে অশ্রনীর 

বাড়ি আম আনি ফিরাইয়। | 

৭৫ 



প্ মেঘদূত । 

এতেক শুনিয়া কাপে, তাকাইক়া! তোমা পানে 

হন্ুমানে জানকী যেমন 
শুনিবে সকল কথা, মন নাহি আর কোথা, 

বাক্যে যেন পাইছে জীবন। 

এতেক বলিও শেষে, রামাচল পরদেশে, 

সহচর আছয়ে তোমার ) 
প্রাণে সে বাচিয়! আছে, জিজ্ঞাসিছে তোমা! কাছে 

ভোমার কুশল সমাচার । 

ভোম! অঙ্ে নিজ অন, করিতেছে এক সঙ্গ 

মনোরথ মাত্রে করি সার। 

তণ্ড দেহ ছুজনার, শ্বাস তাছে অনিবার 

ছ ধারে নয়ন বারি-ধার 3 

সথীদের সন্রিধানে, ' হেরি তব সুখ পানে, 
চুষ্বিবারে হইব! বিব্রত, 

কত মেন কথা আছে, ফুসিত কাণের কাছে, 

তোমার সে এত অন্ুরত,-- 

এমন যে সেই জন, কেমনে বল এখন, 

বাঁচিবে দে তোমার বিহনে ! 

শুন তুমি মনদিয়া, তোমায় সে মোরে দিয়া, 
কিকহিছে সকাতর মনে। 

হরিপে নয়ন তব, লতায় লালিত্য নৰ, 

মুখর শশান্কে শোভ। পায় ; 
তরঙ্গে আখির ঠার,  শিখিপুচ্ছে কেশভার, 

এক ঠাই কিছু নাই সাঙ্গ! 



মেঘদূত । ৭৭ 

কোপ করি আছ যেন, প্রতিরূপ তোমা! হেন, 

শিলাপরে লিখিক়। যতনে । 

মোরে তব পদ ঠাই, যত আকিবারে যাই, 

অশ্রু তত ঢাকে ছনয়নে। | 

ঘুমাইয়! ঘ্ুমাইয়া, শূন্য ধরি জড়াইয়, 

্বপনেতে পাইয়। তোমায় ) 
খুনের দ্বেবত। যারা, এ সব দেখিয়া তারা, 

অশ্রু ফেলে পাতায় পাতায় । 

দেবদারু চুলাইয়া, নানা পুষ্প বুলাইয়?, 

এই বে বহিছে লমদীত্রণ, 

তোমার কখন যদি, ছুয়ে থাকে ক্ষণাবরিঃ 

তবে আমি করি আলিঙ্গন। 

কেমনে এ পোড়া নিশি, পলকে যাইবে মিশি, 

গ্ীক্ষতাপ থামিবে কেমনে ও 

মিছ। হেন মনস্কাম, উঠি উঠি অবিশ্রীম, 

হুতাশন জ্বালাইছে মনে । 

দশাচক্র নহে স্থির, হেন মনে জানি স্থির, 

কোন মতে কাটাই জীবন ; 

তুমিও হে দিন দিন, শরীর ক'র ন। ক্ষীণ, 

ভাবিয়া ভাবিয়া সারা ক্ষণ। 

জাঁগবেন বিষণ যবে, শাপ মোর অন্ত হবে, 

চক্ষু মুদি থাক এ ক" মাস। 

"রদের জ্যোত্স। রাতে, মন-সুখে এক লাখে, 

পরে মিটাইব যত আশ । 
৩ 
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পতি তব মোর কাছে, যাহা যাহা কহিম়াছে, 

বলিলাম তোমান্ঘ সকল; 

শুনিলে যে সমুদর, না যদি প্রত্যয় হক্স, 

অভিজ্ঞান-বাক্য শুন বলি। 

পড়িক্াা সথার বুকে, শুরে ছিলে মন্জুখে, 

ঘুনাইক্া পড়িলে অমনি 3 

কি জানি কিসের লাগি, চমকি উঠিলে জাগি, 
ক্রন্দধনের মত করি ধ্বনি । 

স্বামী তব জিক্তাসিতে, বলিলে কৌতুকচিতে, 
দেখিলাম ওহে ধূর্তরাজজ । 

যেন জন্য কারে। সঙ্গে মাতি আছ রসরঙ্গে, 

ছি ছি ছি এমন তব কাজ! 

এইরূপ শুনাইয়া, কোন মতে খামাইস্া 

আসিবে আমার প্রেরসীরে ১ 

প্রথম বিরহ জালা, এই সে জানিল বালা, 

সছিবে কেমনে বল ধীরে । 

নিরুত্তর আছ বোলে» মোরে বে বিমুখ হলে, 

এ কথ কভু ন। আমি মানি ও 

চাঁতকে চাহিলে জল, কর তারে সুশীতল, 

নাও কোন শব্দ মুখে আনি । 

চাহিনু যা! তব টাই, এমন ঢাহিতে নাই, 
কি করিব মারা যাই প্রাণে । 

ঘুচাঁইতে কারো ছুখ, নহ তুমি পরাজ্জুখ, 
তোমাক সকল লোকে জানে। 
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মমাপিয়া মোর কাঁজ, পরে ওহে ঘনরাজ, 

যথা ইচ্ছ। তথা বিচরহ ; 
বরষার শুভ যোগে, থাক চপলার ভোগে, 

ক্ষণেক না জানয়। বিরহ । 

উত্তরমেঘ সমাশু ॥ 





কবি ও কাব্য । 
স্পা টে বিতর চাপ 

১। মধুর ছুটি ফল। 

সংসারবিষরৃক্ষন্য দ্বে এব মধুরে ফলে 

কাব্যাস্বতরসান্নাদঃ সঙ্গমশ্চাপি সজ্জনৈঃ । 

এ সংসার-বিষবুক্ষে ছুটি ফল অমু ত-সমান, 

সঙ্জন সঙ্গম এক, অপরটি কাব্যরস-পান । 

২। জউয় জয় কবীশ্বর। 

জযুন্তি তে সুকৃতিনে! রপবৈদ্যাঃ কবীশ্বরাঃ 

নাস্তি ঘেষাং যশঃক।য়ে জরামরণজন্মভী। 
জর জয় কবীশ্বর, পুণ্যকীর্ভি, রসিক, প্রবীণ, 
যাহাদের যণঃকায় জরামৃত্যুজন্ম-ভরহীন | 

৩। বাগর্থ। 

লৌকিকানাং হি সাধুনামর্থং বাগনুবর্ততে 
গষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্ধো হনুধাবতি | 
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অর্থ পরে বাঁক্য সরে, লৌকিক থে সাঁধুগণ 

তাদের কথার । 

জধদ্য খধিদের বাক্যে, বাক্যগুলি আগে যায়, 

অর্থ পিছে ধায় ॥ 

উত্ত্রচরিত্ত ॥ 

৪। র্াামায়ণ। 

সদুষণ।পি নির্দে।ম। সখরাপি স্থকোমল। 
নমন্তম্মৈ কৃত। ঘেন রম্য! রামীযণী কথা । 

থর সন্ধে স্বকোনল, দূষণ। দোষেও অদুষণ, 

প্রণমি হে কবিবর, রচিলে থে রুম্য রানারণ। 

€ | অনন্ট,প চ্ছন্দে বাল্মাকির প্রথম উক্তি । 

ম। নিষাদ প্রতিষ্ঠং ত্বমগমঃ "শাশ্বতীঃ সমাঃ 

যত ক্রৌঞ্চমিথনাদে কমবধীঃ কামমোহিতং ॥ 

রে ব্যাধ, অনন্তকালে প্রতিষ্ঠা কতু না তোর হবে, 

কামী ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটি বরধিলি তুই ঘবে ! 

৬। উপম। কালিদাসস্য ৷ 

উপম!1 কালিদাসস্য ভারবেরর৫থগৌরবমূ 
নৈষধে পদলালিত্যং মাথে সন্তি ভ্রযোগুণাঁঃ 

উপমার কাপ্দাস, ভারবীর অর্থের গৌরব; 
নৈষবে পদগালিত্য, মাঘে এই ভ্রিগুণ ৈভব। 
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৭| ভবভৃতির গর্ব্বোক্তি। 

উৎপৎস্যতেহস্তি মম কোইপি সমানধন্ম্ 
কালোহ্যয্বং নিরবধি বিপুল! চ পুথী 

আছে বা জন্মিতে পারে মোর সমতুল, 

কাল এ যে অন্তহীন, পৃথীও বিপুল। 

৮1 ভবভূতি-প্রতিভ। | 

ভবভূতেঃ সন্বন্ধাদ্ ভূধরভূরেব ভারতী ভাতি 
এতৎুকৃতকারুণ্যে কিমন্যথা রোদিতি গ্রাবাঃ। 

ভবভূতি কবীন্দ্রের কাব্য-মহাকাশে, 

গিরিসুতা সম ভাতি ভারতী প্রকাশে । 
নহিলে কবির কত কারুণ্য সেচনে, 

পাষাণ গলিয়্া যায় বল গো কেমনে ? 

৯। করুণ রস। 

একো রসঃ করুণ এব নিমিততভেদাঁৎ 

ভিন্নঃ পুথক্ পুথগাশ্রয়তে বিবর্তান্ 
আবর্তবুদ্,'দতরঙ্গময়ান্ বিকারান্ 
অন্তে! যথা সলিলমেবতু তৎমমগ্রৎ | 
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একই সে করুণ রস বিচিত্র কারণে ধরে 
বিভিন্ন আকার 

একই সলিলে যথা আবর্ত, তরঙ্গ, ফেন, 

সহজ বিকার। 

উত্তরচরিত। 

এক ভানু অযুত কিরণে, 

| উজলে যেমতি সকল ভূবন 

তোমার গ্রীতি হইয়ে শতধা, 

বিরচধ়ে সতীর প্রেম, জননী হৃদয়ে করে বদতি। 

এক প্রথম তেজ সেই-_- 

একেরি অসংখ্য কিরণ 

কতই মঙ্গল জ্ঞান ধরম প্রীতি কান্তি ছায় ভূবন। 

ত্রহ্গসঙ্গীত। 

১০। শকুন্তল1। 
ভূবনবিখ্াত জন্মীন কবি গয়টে, কালিদাসের অভিজ্ঞান- 

শকুন্তলা বিষয়ে একটি শ্লোক লিখিয়| যান। ইষ্উইক্ সাঁহেব 

গর্নটের মেই শ্লোক ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। পণ্ডিত তারা- 
কুমার ন্যার়রত্র এই অনুবাদের সংস্কৃত অনুবাদ করির়াছেন। এই 

ছুইটি অন্থবাদ বাঞ্গলা অস্থবাদসহ নিক্ষে একে একে উদ্ধত 
হইল £__ 

৬/৮00105 00৮. 076 ৮0011 52775 19109950109 

2110. 0110 17015 0110 09011179, 

4১10 2111)5 110]) 079 500] 195 01/0/7719, 

৩)121)0) 1593090) 150, 
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&/৭101951 01710100110 02701 2170 1109%01) 15011 

11) 0110 9019 1291719 00100191170 2 

? 12200 01599) 00 59100170218 1! 

270. 20] 2৮ 01100 15 5910. 

সংস্কৃত অনুবাদ । 

ব।সন্তং মুকুলং ফলঞ্চ যুগপদ্ গ্রীক্ষস্য সর্ব্ং চ তৎ. 
ষ কিঞ্চন্মনসো৷ রলায়নমথে। সন্তর্পণং মোহনম্ 

একীভূতমভূতপূর্বমথব! স্বর্লোক ভূলোকযোঃ 

এশ্বব্যং যদি কোহপি কাংক্ষতি তদ। শাকুন্তলং সেবতাম্। 

নব বৎসরের কুড়ি-- তারি এক পাতে 

বরষ শেষের পক্ষ ফল, 

প্রাণ করে চুরি আর তারি এক সাঁথে 

প্রাণে এনে দেয় পুষ্টিবল; 

আছে স্বর্পলোক আর সেই এক ঠাই 

বাঁধা যেথা আছে মহীতল,-_ 

হেন যদ্দি কিছু থাকে, তুমি তবে তাই; 

ওহে অভিজ্ঞান শকুস্তল। 

(র) 

১০। শকুত্তল।। 

কাব্যেমু নাটকং রম্যং তত্রাপি চ শকুন্তল! 
তত্রাপি চ চতুর্ঘোহস্কস্তত্র ফ্লোকচতুষ্টয়মূ। 

১১ 
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নাটক কাব্যের মাথে খ্যাত লোক মাঝে, 

নাটকের মাথা কেট শকুস্তল] কাছে; 

শকুস্তলে চতুর্থাঙ্ক হয় নামাক্ষিত,-_ 

শ্লোক চার শুন তার ভুবন-প্রথিত । 

শকুস্তল! চতুর্থ অঙ্কের শ্লেক-চতুক্টয £__ 

(১) তনয়াবিচ্ছেদ । 

যাশ্ত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমু্কণযা 
কণস্তম্তিতবাম্পবৃর্ভিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্ । 
বৈরুব্যং মমতাবদীদৃশমিদং নেহাদরণ্যৌকসঃ 
পীড়্যন্তে গৃহিনঃ কথং ন তনয়।বিশ্লেষ-ছুঃখৈর্ন বৈঃ । 

আজি যায্স শকুত্তল! হৃদয় উতলা! হল তাই, 
কণ্ঠ স্তব্ধ অশ্রুজলে চিন্তায় নয়নে দৃষ্ট নাই। 

আমি ত অরণ্যবাসী হ্লেহে মোর হেন বিকলতা! 

কন্তার বিচ্ছেদকালে ন। জানি গুহীর কত ব্যথ।! 

(২) বিদায় । 

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুহ্ষাস্বপীতেষু যা 
নাদভে প্রিযমণ্ডণাপি ভবতাং ন্সেহেন য। পল্লবম্ 

আছ্যেবঃ কুম্থম-প্রবৃভিনময়ে বন্য। ভবত্যুৎসবঃ 

সেয়ং ঘাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ৈরনুজ্ঞারতাষ্। 
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আঁগে তোমাদের জল না করিয়া দান, 

কখন থে করে নাই নিজে জলপান, 

কুস্থম ভূষণ সঙ্জ। বড় সাধ যার 

স্নেহে পাতাটিও তবু ছেঁড়েনি লতার ১ 
তব পুষ্পাগমে যে গো আনন্দে আকুলা, 

পতিগৃহে যায় আজি সেই শকুস্তলা। 

এ দেখ যায় বাছা, আখি জলে ছাঁয়, 

দেহ গো দেহ গো ওরে শ্সেহের বিদায়। 

(৩) রাজার প্রতি উপদেশ । 

অন্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংঘমধনান্ উচ্েঃ কুলং চাঁত্সনঃ 

ত্বধ্যস্যাং কথমপ্যবান্ধবকৃতাং শ্নেহপ্রবুঁর্তং চ তাম্। 

স।মান্য প্রতিপ্তিপুর্ববক মিযং দারেষু দৃশ্য তয়! 

ভাগ্যাযতমতঃপরং ন খলু তদ্বাচ্যো। বধুবন্ধুভিঃ | 

আনরা সংষমী মুনি, উচ্চ কুল তোঁমার রাজন্-- 

আস্মজনে না শুধায়ে এ বাঁলা তোমারে দিল মন, 

এই বুঝে কোরো এরে অন্ত পত্রী সমান যতন-_ 

তার পরে ভাগ্য আছে-_-কি কহিবে বধু বন্ুজন ! 

(8) বধূর প্রতি উপদেশ । 

শু্বষন্থ গুরূণ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্বীজনে 
ভর্ভ বিপ্রকৃতাপি রেষণতয়। মাস্ম গ্রতীপং গমঃ ॥ 



৮৮ নব রতমাল। । 

ভূয়িষ্ঠং তব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যে্বনুৎগেকিনী 
যান্ত্েবং গৃহিণীপদং যুবতষে। বামাকুলস্যাধয় | 

সেবা কোরে! গুরুজনে, সপত্রীরে জেনে! সখীসম, 

অপরাধী পতি পরে রোষ ভরে হোক্কোন। নিন্ম ! 

পরিজনে দয়া রেখে, সৌভাগ্যে হোয্োনা জাম্মহাক্া, 

গৃহিণীর এই ধর্ম, কুলনাশী অন্তরূপ যারা । 

চক্রোদয়ু। 

চন্দ্রশ্চ সাচিব্যমিবান্য কুর্ববন্ 
তারাগণৈর্মধ্যগতো৷ বিরাজন্ 
জ্যোত্ম্নাবিতানেন বিচিত্য লোকান্ 
অভ্যখিতানেকসহত্ররশ্মিঃ 

সো ঘখ। রাজতি পুক্ষরস্ঃ 

[সংহে। যথ। রাজতি কন্দরস্ছে। 

বীরে। থা রাঁজতি সঙ্গরস্তে। 

ররাজ চক্দ্রোহপি তথান্বরস্থঃ । 
রামাষণ ! 

উদ্দিল শারদ শশী অমিত প্রভাদ্, 

বেষ্টিত তারকাগণে সচিব সহায়, 

বিছ্ছারি ভুবন*পরে জোছনা বিতান 

আনেক সংঅকদে শোতে দাপ্তিমান । 



নব রত্বমালা। ৮৯ 

যেমন বিরাজে হংস স্বচ্ছ সরোবরে, 

যেমন বিরাজে সিংহ গিরীন্্র কন্দরে, 

যেমন বিরাঁজে বীর সমরসঙ্গরে, 

বিরাজিল! চন্দ্র তথা স্থনীল অন্বরে ৷ 

রঘুবংশ | 

বাঁগর্থাবিব সংপৃক্তো বাগর্থপ্রতিপন্তয়ে 
জগতঃ পিতরে৷ বন্দে পার্ববতীপরমেশ্বরৌ 1 ১ 
কসুর্ধ্য প্রভবে। বংশঃকচান্বিষয়! মতি- 
রি স্ততীর্,ছুস্তরং মোহাছুড় পেনাহম্মি সাগরমূ । ২ 

মন্দ; কবিবশগপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্ 
প্রাংশুলভ্যে ফলে লৌভাছুদ্বাহুরিব বামন? । ৩ 

অথব। কৃতবাগ্দ।রে বংশেহন্মিন্ পূর্ববসুরি ভি- 
ঁণৌ বজলমুকীর্ণে দুত্রন্যেবাস্তি মে গতি? | ৪ 
দোহহমাজন্মশুদ্ধানাং আফলোদয়কন্মণামৃ 

আসমুদ্রক্ষিতীশানাং আনাকরথবক্ম ণামূ । ৫ 

যথাবিধি হুত'ক্ীনাং ষথাকামাচ্চিতার্থিনামৃ 
যথাপরাধদ গুনাং যথাকাল গ্রবোধিনাষ্ | ৬ 

ত্যাগায় সন্ত তার্থানাং সত্যায় মিত্রভাষিণাম্ 
ঘশসে বিজিগীষ,ণাং প্রজায়ে গৃহমেধিনাম্ । ৭ 
শৈশবেহভ্যন্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষযোধিণাম্ 
বদ্ধকে মুনিবৃভীনাং নোগেনান্তে তনুত্যজ।মূ। ৮ 



৯১০ নব রত্বমাল। । 

রঘ্নামন্থযং বক্ষে তণুবা্িতবোহপি সন্। 
তদ গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাঁপলায় প্রচোদিতঃ। ৯ 
তং সন্তঃ শ্রোতুবহৃন্তি সদদ্বক্তিহেতবঃ 
হেন্নঃ সংলক্ষ্যতে হগ্রৌ। বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি ঝা । ১০ 

বাক্য আর অর্থসম সম্মিলিত শিব পার্বতীরে 

বাগর্থ সিদ্ধির তরে বন্দনা! করিম নতশিরে | ১ 

কোথ। স্যবংশ, কোথা অল্পমতি আমার মতন, 

ভেলায় দুস্তর সিন্ধু তরিকারে বৃথা আকিঞ্চন । ২ 

বামন হাসায় লোক হাত বাড়াইয়! উচ্চ ডালে, 

মন্দ কবিষশ চীয়--সেই দশ! তাহারে! কপালে । ৩ 

কিন্বা পুর্বব পুর্ব কবি রচি গেলা যেথা বাক্যদ্বার 

বজ বিদ্ধ মণি মধ্যে স্রত্রনূম প্রবেশ আমার | ৪ 

আজন্ম যাহার! শুদ্ধ, কন্মন ধারা নিয়ে যান ফলে, 

সসাগর রাজ্যেশ্বর, ধরা হতে স্বর্গে রথ চলে । পু 

য্থাবিধি হোন যাগ, যথাকাম অতিথি অর্চিত, 

যথাকাঁলে জাগরণ, অপরাধে দণ্ড যখোচিত। ৬ 

দান হেতু ধনার্জন, মিতভাষা সত্যের কারণ, 
যশ আশে দ্বিপ্বিজয়, পুত্র লাগি কলত্র বরণ। ৭ 

শৈশবে বিদ্যার চচ্চা, যৌবনে বিষয় অভিলাষ, 
বাদ্ধক্যে মুনির ব্রতে, ষোগবলে অস্তে দেহ-নাশ। ৮ 

এ হেন বংশের কীন্তি বণিবারে নাহি বাকাবল, 

অতুল সে গুণরাশি কে আদি করিণ চঞ্চল। ৯ 
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নব রত্বমাল! । ৯১ 

গগ্ডিতে শুনিবে কথা ভালমন্দ বিচারে নিপুণ, 

সোন৷ খাঁটি কিন্বা ঝুট] সে পরীক্ষা করিবে আগুণ । ১৯ 

১৩। অজবিলাপ। 

স কদাচিদবেক্ষিত প্রজঃ 

সহ দেব্যা বিজহার স্প্রজাঃ 

নগরোপবনে লচীসখে। 

মরুতাং পালাঁয়তেব নন্দনে ॥ ৩২ 

প্রজা-মুরক্ষণ-ত্রতী, সুনন্দন-রতি, 

পুরউপবনে আজি অজ মহীপতি 

বিহরেন প্রেমানন্দে ইন্দুমতী সনে, 
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী মহ যেমতি নন্দনে & 

অথ রোধমি দক্ষিণোদধেঃ 

শ্রিতগোকর্ণনিকেতমীশ্বরম্ 
উপবীণয়িতুং ষযৌ রবে- 
রুদগাবরৃত্তিপথেন নারদঃ ॥ ৩৩ 

হেন কালে চলিলা নারদ মুনিবর 

বীণাবাদ্যে পুঁজিবারে দেব মহেশ্বর ) 

দৃক্ষিণসাগর-তীরে, গোকর্ণ-ভবনে, 
চলে যথা দিনমণি দক্ষিণ-অয়নে। 



৯২. শব রত্রমাল। 

ুস্থমৈপ্রথিতামপাথিবৈঃ 
অআঅজমাতো দ্যশিরোনিবেশিতাম্ 

অহরৎ ছিল তস্য বেগবান্ 

আঁধবাসম্পুহয়েব মারুতঃ ॥ ৩৪ 

নগর কুন্গমে গাথা মন্দারের মাল। 
শোভিছে বীণার গলে নভ করি আলা ॥ 

পরিমল-লোভে যেন ছরস্ত পবন 

সধলে আ[সিয়। তারে কারল হরণ ॥ 

অভিভূয্ বিভূতিমা্বীম্ 

মধুগন্ধাতিশষেন বীরুধাং 
নৃূপতেরমরঅ্রগাপ স৷ 
দযিতোর্তস্তনকে [টিন্ুশ্থিতিম্ ॥ ৩৬ 

বদন্ত-কুস্থম-বাস জিনিয়া সৌরুভে, 

উজলিক্! দশদিক ববণ-গৌরবে, 

মরত-ছুর্ল ভ তেই মন্দারের দাম 

ইন্দুমতী-স্তনোপরি লভিল বিশ্রাম ॥ 

ক্ষণমাত্র সখীং স্থজাঁতয়োঃ 
স্তনয়োস্তীমবলোক্য বিহ্বলা । 

নিমিমীল নরোভমপ্রিয়া 
হুতচন্দ্রা তমসেব কৌমুদী ॥ ৩৭ 



নব রত্বমাল!। ৭৩. 

স্তনদ্য় ক্ষণসখী নিবি অবলা, 
মোহেতে অবশতন্ পড়িলা বিভলা, 

জনমের মন্ত হাঁক! আঁখিছুতি মুদি, 

ব্লাহু যেন শঁশিসহ গ্রাসিল কৌমুদী ॥ 

বপ্তষ। করণোজ্িতেন লা 

নিপতন্তী পতিমপ্যপাতষৎ | 

ননু তৈলনিষেকবিন্জ্ুনা 

সহদীপাচ্চিরিপেতি মেদিনীম্ ॥ ৩৮ 

ডলিরা পতির দেহে পড়িল যেমনি, 

পাড়িল আপনবঙ্গাথে তারেও তেমনি । 

নিবে যবে দীপশিখা লুটিয়া ধরায়, 

স্তাজি সঙ্গে তৈলবিন্দু ভূতলে গড়ায় ॥ 

উভযোরপি পার্খবপ্তিনাং 

তুমুলেনার্ভরবেণ বেজিতা 
বিহগাঃ কমলাকরালযাঃ 

সমছুঃখ। ইব তত্র চুক্রুশুঃ ॥ ৩৯ 

প্রা 

উভয়ের অন্ুচর আছিল বে সবে, 

পুরিল দিগন্ত তারা হাহাকার রবে । 

গুনি ধ্বনি সরসীর বিহঙ্গমকুল 

সম-বেদনায় যেন কাঁদিয়া আকুন ॥ 
১২ 



০৯৪ নব রত্বমালা | 

নৃপতেব্যজনাদিভিস্তমে 

নুনুদে সা তু তখৈব সংস্থিত। 
গ্রতিকারবিধানমায়ুষঃ 

সতি শেষে হি ফলায় কলপতে ॥ ৪০ 

ব্যজন যতনে পরে জাগিলা নুপতি, 

ন। মেলিল৷ নেত্র আর রাণী ইন্দ্রমতী। 

নাহি রহে অবশেষ পরমামু যার 

হয় কি চিকিসাগুণে তার প্রতিকার ? 

প্রতিযোজয়িতব্য বল্পকী- 
সমবস্থামথ সন্ববিপ্রবাৎ 

স নিনায় নিতান্তবৎসলঃ 

পরিগৃহ্যোচিতমস্কমঙ্গনাং ॥ ৪১ 

ছিন্নতার বীণাসম গতপ্রীণা সতী-- 

প্রিয়ার জীবন-নাশ! ধরি নরপতি, 

প্রাণের পুতলিটিরে তুলি ক্রোড”পরে 

উপচার করিবারে লন প্রেমভরে ॥ 

পতিরঙ্কনিষয়া তয়। 

করণাপায় বিভিন্ন বর্ণয়। 

সমলক্ষ্যত বিভ্রদাবিলাম্ 
সবগলেখামুষলীব চক্দ্রমাঃ ॥ ৪২ 



নব রত্বমাল। ৯৫ 

এই সে পতির কোলে লভিয়া আসন-” 

শিথিল-ইন্ত্রিয় আহা ! মলিনবরণ-_ 
ধরে খোভ। অপরূপ রাণী ইন্দুমতী 
উধার শশীর কোলে মুগাঙ্ক যেমতি ॥ 

বিললাপ স বাষ্পগদগদং 

সহজামপ্যপহায় ধীরতামৃ। 

অভিতপ্তময়োহপি মার্দবম্ 

ভজতে কৈব কথ। শরীরিধু ॥ ৪৩ 

সহজ-ধারতা ত্যজি রঘুর নন্দন 

ধাষ্পগদগদ কে করেন রোদন । 
উত্তপ্ত লোহাও গলে অনলে যখন, 

কেমনে ধরিবে ধৈধ্য মানুষের মন ? 

মনসাপি ন বিপ্রিয়ং ময়। 

কৃতপুর্বং তব কিং জহা'সি মামৃ। 
ননু শব্দপতিঃ ক্ষিতেরহং 

ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতি ॥ ৫২ 

মনেও আনি নি তব অপ্রিয় কতু, 
মোরে ফেলে কেন চলে; গেলে তুমি তবু! 
পৃথিবীর আমি নামেই মাত্র পতি, 
তোমাতেই মোর ভাবে নিবদ্ধ রতি । 



১১১৩ নব রত্বমালা। 

. কুম্থমোত্খচিতান্ বলীভৃত- 
শচলয়ন ভূঙ্গরস্চস্তবালকান্ণা 
করভোরু করোতি মারুত- 

স্তুছপাবর্তনশঙ্কি মে মনঃ ॥ ৫৩, 

কুম্থমে খচিত বুঞ্চিত কালো কেশে 

মন্দপবন কাপায় যখন এসে, 

হে স্তন তব প্রাণ ফিবে এল বলে? 

থেক থেকে মোর ছুরাশায় হিয়। দোলে । 

তদপোহিতুম্হসি প্রিষে 

প্রতিবোধেন বিষাদম[শু, মে। 

জর্লতেন গুহাঁগতং তম- 

স্হিনাদ্রোরব নক্তমোষধিঃ ॥ ৫৪ 

“৯ প্রেক্সি, তবে উচিত তোমার ত্বরা 

াগিয়। আমার বিষাদ বিনাশ করা। 

রজনী, আলিলে হিষ্বাচলগুহা!তলে 

আধার নাঁশিক্। ওষধি যেসন জলে। 

ইদমুচ্ছসতালকং মুখং 

তব বিশ্রান্তকথং ছুনোতি মাম ॥ 

নিশি স্থপ্তমিবৈকপস্কজম্ 
বিরত ভ্যন্তরষটপদ শ্বনম ॥ €৫ 



নব রত্বমালা। ৯৭ 

ও মুখে অলক দোলে মারততরে, 

তবু কথা নাই বুক ফাটে তারি তরে) 
যেমন নিশায় কমল ঘুমায়ে রহে 
অন্তরে তার জমর কথা না কহে। 

শশিনং পুনরেতি শর্রী 
দয়িতা দ্ন্চরং পতভ্রিণম্। 
ইতি তৌ বিরহান্তরক্ষমে) 
কথমত্যন্তগত। ন মাং দহে?ঃ ॥ ৫৬ 

শর্বরী পুন ফিরে পায় শশধবে, 

চকাচকি পুন মিলে বিচ্ছেদপরে, 

বিবহ তাহার! মিলনের আশে সহে, 

চিরবিচ্ছেদ আমারে যে আজ দহে। 

সমছুঃখন্্খঃ সখীজনঃ 

প্রতিপচ্চন্্রনিভোহ্য়মাত্মজঃ | 

অহমেকরসস্তথাপি তে 

ব্যবসায়; প্রতিপত্ভিনিষ্ঠ'রঃ ॥ ৬৫ 

সমন্ৃখছুখ তব সঙ্গিনীজন, 

প্রতিপদচাদ তব আস্মজধন, 

তখ রস মোর জীবনে করেছি সার, 
নিঠুব, তবু একি তব ব্যবহার ! 



৬১৮০ নব রত্বমালা 

ধৃতিরস্তমিত৷ রতিশ্চযতা। 

বিরতং গেয়ম্বৃতুশিরুৎ্সব? 1 
গতমাভরণপ্রয়ৌোজনং 

পরিশুন্যং শয়ুনীযমদ্য মে ॥ ৬৬ 

বৃতি হ'ল দূর, রতি শুধু স্ৃতিলীন, 
গান হ'ল শেষ, খাত উৎসবহীন, 

আভরণে মোর প্রয়োজন হল গত, 

শয়ন শুগ্ত চিরদিবসের মভ। 

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ 
প্রয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধো । 

করুণাবিমুখেন স্বৃত্যনা 

হরতা স্বাং বদ কিং ন মে হৃতম ॥ ৬৭ 

গৃহিণী, সচিব, রহস্যসখী মম, 

ললিতকলাদ্ন ছিলে বে শিষ্যাসম, 

কক্ণাবিমুখ মু্া তোমারে নিয়ে 

বল গো আমার কি ন। সে হবিল, পরিয়ে! 

বিভবেহপি সতি ত্বয়া। বিন! 

স্থখমেতাবদজন্ত গণ্যতাম্। 

অন্ৃতস্য বিলোভনাস্তরৈ- 
মম সর্পের্ব বিষয়ীক্জুপাশ্রয়াঃ ॥ ৬৮ 



নব রত্রমালা । 

তোমা বিনা আজ রাজসম্পদধনে 

ম্বখ বলি” অজ গণ্য না করে মনে। 

কানে! প্রলোভন রোচে না আমার কাছে 

আনার যা-কিছু তোমারে জড়ায়ে আছে। 

রদঘুবংশ, ৮ম সর্গ। 

১৪1 মদন-ভন্ম | 

শ্রুতাপ্লরোগীতিরপি ক্ষণেহস্মিন্ 
হর? প্রসংখ্যানপরো বস্ভুব) 
আন্েশ্বরাঁণাং নহি জ্াতু বিশ্াঃ 

মমাধিভেদ প্রভবে। ভবন্তি। ৪০ 

গাহিছে অপ্নরাগণ গীতি মনোহর, 

তবুও শঙ্কর দেব ধ্যানেতে তৎপর, 
যোগিবর আপনি যে আপনার প্রভু _ 

তার কি সমাধি ভাঙ্গে কোন খিদে কু? ৬০ 

লতাগৃহদ্বারগতো হথ নন্দা 
বামপ্রকোষ্ঠাপিতহেমবে ত্র, 

মুখাপিতৈকান্থুলিসংজ্ঞয়ৈব 

ম। চাপলফেতি গণান ব্যনৈশীৎ | ৪১ 

বদ 
কা রঙ্গ 



নব রত্বমাল। | 

লতাগৃহছারে নন্দী করি আগমন, 

বামকরে হেম বেত্র করিয়া ধারণ, 

অধরে তজ্ঞনী রাখি ইঙ্গিত আভাসে, 

“খাম্ তোর! থাম্্” বলি ভূতগণে শানে । ৪১ 

নিক্ষম্পবুক্ষং নিভৃতদ্বিরেফম্ 

মুকাগডজং শান্তস্বগপ্রচারং, 

তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্বং 

চিত্রার্পিতারন্তমিবাবতস্থে ৷ ৪২ 

নিষ্ষম্প অমনি বৃক্ষ, নিভৃত ত্রনর, 

শীরব (বহঙ্লকুল, শান্ত বনচর, 

বলিহারি প্রহরীর এমনি শাসন, 

চিত্রলেখা সম ভায় সমস্ত কানন ! ৪২ 

দৃষ্টিপ্রপাতং পরিহৃত্য তস্য 
কামঃ পুরঃশুক্রমিৰ প্রযাণে, 
প্রান্তেযু সংসক্তনমেরুশাখম্ 

ধ্যানাস্পদং ভূতপতেবিবেশ | ৪৩ 

পাগ্ধ যথা যাাকালে শ্রক্রমুপ করয়ে বচ্ছন, 

নন্দীর দর্শন-পথ পরিহরি তেমনি মদন 

মহেশের দ্যানা শ্রমে সম্তর্পনে উত্তরিল গিক্বা, 

বিশাল নমেক শাখ! প্রান্তে যার রহে বিস্তারিক়।। ৪৩ 



নধ রত্বমাল। । ১০৯ 

ল দেবদারুদ্রমবেদিকাধাম্ 
শারদ লচর্্মব্যবধানবত্যাম্, 
আলসীনমাসমশরীরপাতি- 

স্ত্িয়ম্বকং সংবমিনং দদর্শ | ৪৪ 

পর্যস্কবদ্ধস্থিরপূর্ববকায়ম্ 
সজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্, 
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ 

প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে | ৪৫ 
আসন্ন মরণ নাকি ভাই শ্্র এবে 

নিরখিল আসীন সংঘমী মহাদেবে, 

ব্েবদারু বেদী পরে ব্যাদ্ব চন্মাবৃত, 

পূর্বকায় খু স্থির বীরাসন-ধৃত, 

নত ছুই স্বন্ধমূল) পাতা করতল 

অঙ্কমাঝে অবিকল ফুল শতদল । ৪৪-৪৫ 

ভুজঙ্গমোন্ন দ্ধজটাকলাপং 

কর্ণাবসক্তদ্ধিগুণাক্ষসূত্রং, 
কঞ্চপ্রভাসঙ্গবিশেষনীলাং 
কৃষ্ণত্বচং গ্রস্থিমতীং দধানম্। ৪৬ 

জড়ানো! জটাকলাপে তুজগ-বন্ধন, 
অক্ষমাল! ছই ফের কাণেতে বেষ্টন, 

গ্রস্থিযুত কৃষ্জাজিন পরিধান গায়, 

হয়েছে বিশেষ নীল কণ্ের প্রভায় ৷ ৪৬ 
৬৩ 



নব রত্বমালা ॥ 

কিঞ্চিৎ প্রকাশস্তিমিতো গ্রতারৈত 
জ্বিক্রিয়ায়াং বিরতপ্রসঙ্গৈঃ, 
নেত্রৈরবিস্পন্দিতপনক্ষ্মমালৈঃ 

লক্ষ্যীকৃতদ্রা ণমধোময়ুখৈঃ | ৪৭ 

স্তিমিত নয়ন তার! কিঞ্চিত প্রকাশ, 

ভুরুদ্বয়ে কিছু নাহি বিকার আভাস, 

পলক নাহিক নেত্রে, নাহিক স্পন্দন, 
অধোদৃষ্টে নাসিকাগ্র করেন দশন। ৪% 

অরুষ্টিসংরস্তমিবান্ধুবাহম্ 
অপামিবাধারমন্ুভরঙ মূ, 

অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোপাৎ 

নিবাঁতনিক্ষম্পমিব গ্রদীপম্। ৪৮ 

'অন্তশ্চর প্রাণবাযু নিরোধ কারণ 

বৃষ্টি-পুব্ব জলপুর্ণ জলদ যেমন, 
কিন্বা নিশুরঙ্গ সিন্ধু প্রশান্ত গম্ভীর 

নিবাত-নিফম্প-শিখ।, দীপ সম স্থিব। ৪৮ 

স্মর্স্তথা ভূতমযুগ্মনোত্রম্ 

পশ্যন্নদূরান্মনসাপ্যধষ্যং, 
নালক্ষযুণ সাধ্বসসন্নহ শ্ঃ 

অস্তং শরং চাপমপ স্বহস্তাৎ | ৫১ 



নব রত্বমালা । ১০৩ 

মনের ও অধূষ্য সেই দেব মহেশ্বর, 

অদূরে নিরখিতারে ধ্যানে নিমগন, 

ভয়ে মদনের হস্ত কাঁপি থর থর, 

ধনুব্বাণ পড়ে খসি,, না জানে কখন। ৫১ 

নির্ববাণভূয়িষ্ঠমথাস্য বীর্য্যং 
সন্ধুক্ষযুন্তীব বপুগুণেনঃ 

অনু প্রয়াত বনদেবতাভ্যামৃ 

অদৃশ্যত স্থাবররাজ কন্যা । ৫২ 

হেন কালে গিরিস্থতা আইলেন তথা, 

পিছে পিছে সখীদ্বয়, অরণ্য-দেবতা, 

কন্দর্পের বীর্য ছিল নিভ নিভ প্রান, 

আবার উঠিল জলি রূপের ছটায়। ৫২ 

অশোকনির্ভৎ সিতপদ্মরাগম. 
আকৃক্টহ্মছ্যুতিকর্ণিকারম » 

মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারম 
বসন্তপুষ্পাভরণং বহ্তী। ৫৩ 

“অশোক” সে পদ্মরাগে করে তিরস্কার, 

হেমকাসন্তি কাড়িয়। শোভয়ে *কর্ণিৰর,” 

“সন্ধবার” মুক্তাগুচ্ছ করেন ধারণ, 

বসস্ত-কুস্থম যত অর্গ-আভরণ । ৫৩ 



১৪০৪ নব বত্বমালা ॥ 

আবর্জিত। কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাম্ 

বানোবসানা তরুণপার্করাগম 
পধ্যাপ্তপুম্পস্বকাবনত্ত্র 

সঞ্চারিণা পল্লপবৈনী লতেব। ৫৪ 

স্তন ভারে চারু তন্ন ঈষৎ নমিত, 

তকণ অরুণ-রাগে বসন বুঞ্জিত ; 

কুস্থম-স্তবক-ভরে কিকফিৎ আনতা, 

আহ! ষেন্ সঞ্চর্রিপী পল্পবিনী লতা ! ৫৪ 

তাং বীক্ষ্য সর্ববাবয়কানবদ্যাম্ 
রতেরপি হ্রীপদ মাদধানীং, 

জিতেক্দ্রিয়ে শুলিনি পুস্পচাপঃ 

স্বকাধ্যসিদ্ধিং পুনরাশশংস | ৫৭ 

যার রূপরাশি হেরি লাজজে মরে রতি» 

অকলঙ্ক সে উমারে, নিরখিয়। তথি, 

জিতোন্দ্রিয় শূলী পরে স্বকার্ধ্য সাধিতে-_ 

তর্সা জনমে পুন মদনের চিতে | ৫৭ 

ভবষ্যতঃ পত্যুরুমা চ শস্তবোঃ 

সমাসসাদ প্রতিহারভূমিমূ » 

যোগাৎ স চাস পরমাত্মসংজ্ছং 

দৃষ্ট। পরং জ্যোতিরুপাররাম । ৫৮ 



নব বত্বমাল! | ১৭৫ 

এমন সময়ে নিজ ভবিষাত পতি 
মহেশের দ্বারদেশে আইল পার্বতী, 
শক্ভুও পরম জ্যাতি পরম আত্মায় 

লিরখি হলেন ক্ষান্ত ধ্যান ধারণায় । ৫৮ 

ততে। ভূজঙ্গারধিপতেঃ ফণাক্্রৈ- 
রধঃ কর্থঞ্চদ্ধ তত্ভুমিভা গঃ, 

শনৈঃ কৃতপ্রাণবিযুক্তিরীশঃ 
পব্যস্কবন্ধং নিবিড়ং বিভেদ । ৫৯ 

ধীরে ধীরে প্রাণবাযু করিয়া মোচন 
শিখিলিল! অস্কবদ্ধ দ্ঢ় বীরাসন, 

তুজঙ্গপতির সেই ফণার উপর 

ধরণীর ভাব তাহে হল গুরুতর । ৫৯ 

ভসন্মৈ শশংস প্রণিপত্য নন্দী 

শুতঁষয1 শৈলস্তাফুপেতাম্ 
প্রবেশকামাস চ ভর্ত,রেনাম্ 

জ্রক্ষে পমাক্রান্গ মতঞ্রবেশাম্ । ৬৬ 

হর-পদ্ধতলে নন্দী প্রণমি তখন 
নিবেদি, সেবার গৌরীর আগমন, 
ভ্রক্ষেপ-ঈঙ্গিত ষাত্রে বুঝি অক্ছমতি 

নন্দী গিরিনন্দিনীরে পশাইল তথি। ৬* 



নব রত্বমালা । 

তস্যাঃ সখীভ্যাং গ্রণিপাতপুর্ববং 
স্বহস্তল্নঃ শিশিরাত্যয়স্য 
ব্যকীধ্যত ত্র্যন্বকপাদমূলে 

পুষ্পোচ্চয়ঃ পল্লবভগ্গ ভিন্নঃ | ৬১ 

উমাপি লীলালকমধ্যশৌোভি 

বিঅজংসযস্তী নবকর্ণিকারম্, 

চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন 

মুদ্ধী। প্রণামং বৃষভধ্বজাঁয় | ৬২ 

উমার সে সখী ছটী প্রণমিয়া শঙ্কর চরণ, 

বিছাইল। পুষ্পরাশি সপল্লব, স্বহস্ত-চয়ন, 

উমাঁও বুষভধবজে প্রণমে যেমতি ভক্তিভরে, 

কর্ণ হতে পল্লব, অলক-ভুূষ! কর্ণিকার ঝরে । ৬১ ৬২ 

অনন্যভাজং পতিমাপ্র,হীতি 
স। অথ্যমেবাভিহিতা ভবেন, 
ন হীশ্বরব্যাহৃতয়ঃ কদাচিৎ 

পুষ্ণস্তি লোকে বিপরীতমর্থম্ । ৬৩ 

“গুণবতি, লভ পতি অনন্ঠ-ভাঁজন,” 

উমাপানে চাহি হর দিলা যে বচন, 

অব্যর্থ আশীষ রূপে ফলিল সে কথা -- 

ঈশবাক্য লোকে কভূ ন। হয় অন্যথ। | ৬৩ 



নব রত্বমাল। । ১০৭ 

ক্ষামস্ত বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য 

পতঙ্গ বদহ্িমুখং বিবিক্ষুঃ, 
উমাসমক্ষং হরবদ্ধলক্ষ্যঃ 
শরাসনজ্য।ং মুহুরামমর্শ । ৬৪ 

বহ্কিমুখ-কামী কাম, পতঙ্গ সমান, 

অবসর বুঝি করে বাণের সন্ধান, 

উমার সমক্ষে হরে লক্ষি* শরাসন 

মুহমুহু ধন্ুগুণ করে আকর্ষণ । ৬৪ 

অথোপনিন্যে গিরিশায় গৌরী 
তপন্থিনে তাত্ররুচ। করেণ, 

বিশোধিতাং ভানুমতো ময়ুখৈ- 
মন্দাকিনী পুক্ষরবীজমালাম্। ৬৫ 

হেনকালে গিবিবাল।, তাত্ররুচিপাণি, 

মন্দাকিনী পদ্মবীজ মালাগাছি আনি, 

(রবিকর বিশোষিত সেই বীজমাল। ) 

তাপপ শঙ্কর করে অরপিল! বালা । ৬৫ 

গ্রতিগ্রহীতুং প্রণযিপ্রিয়ত্বাৎ 
ভ্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ, 

সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্ব। 

ধনুষ্যমোঘং সমধন্ বাণম্ । ৬৬ 



ই) ০৯ নব রত্রমাল। 

ডকত-দাৎসল্য হেতু যেষন শঙ্কর 

লবেন সে মালাগাছি করিয়া আদর, 

'অমনি অব্যর্থ বাণ, নাম সম্মোহন, 

শরাসনে জুড়িল কুস্থম-শ্বরাসন । ৬৬ 

হরস্ত কিঞ্ি পরিলুপ্ত ধৈর্যযঃ 
চক্রোদয়ারস্ত ইবান্বুরাশিঃ, 

উমামুখে বিদ্বফলাধরোষ্ঠে 
ব্যাপারয়ামীস বিলোচনানি । ৬৯ 

চক্ট্রোদয়ারস্তে যথা জ্লধির জল, 

হইল হরের মন ঈষৎ চঞ্চল, 

বিশ্বাধর1 উম! পানে তখনি মহেশ 

সমগ্র ত্রিনেত্র তার করিল! নিবেশ । ৬৭ 

বিরৃম্থতী শৈলস্ততাপি ভাবম্ 
অঙ্গৈ স্ফ,রছালকদন্বকলৈঃ, 
সাচীকুতা চারুতরেণ তশ্ছ্ৌ 
মুখেন পধ্যস্তবিলোচনেন । ৬৮ 

উমাও রাখিতে নারে মনোভাব ঢাকি, 

কদম্ব-পুলক-তক্,খলজ্জানত আখি ; 

ঈঘৎ বাকাক়ে মুখ রাখে অত:পর, 

সুখানি তাহাতে আহা। ! হল চারুতর্। ৬৮ 



মব রত্বমালা । ১০৯ 

অথেক্দিয়ক্ষোভমধৃগ্ানে ত্রঃ 

পুনর্বশিত্বাদ্ বলবন্িগৃহ্য 

হেতুঃ স্বচেতোবিকতে দি্দৃক্ষু- 
দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্ । ৫৯ 

এ হেন ইন্ড্রিয-ক্ষোভ বশিত্ব প্রভাবে 

মুভুর্ভে সম্বরি যতী মহাদেব এবে, 

ৰিকারের হেতু কিবা জাঁনিখার তবে, 

করিল। নয়ন-্পাত দিন্দিগম্তরে 5৯ 

স দক্ষিণাপাঞঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং 

নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদং 

দদর্শ চক্রীকৃতচারুচাপম্ 

প্রহর্ত মত্্যদ্যতমাত্বোনিম্ । ৭০ 

ন্নেখিলেন কামদেব ধন্ুখানি করি চক্রাকার, 

দক্ষিণ অপাঙ্গে মুদ্টিলগ্ন তার, স্বন্ধ নত আর, 

আকুঞ্চিয়া বাম পদ স্থিরতাবে করে অবস্থান, 

প্রহারে উদ্ত ষেন কন্দর্প সদর্সে ফুলবাণ । ৭০ 

তপঃ পরামর্শবিবৃদ্ধমন্যে- 

জ্ ভঙ্গছুজ্পেক্ষ্যেমুখস্য তস্থ, 

স্ফ.রন্নদচ্চঃ সহসা তৃতীযা- 

দক্ষঃ কৃশান্ুঃ কিল নিষ্পপাত | ৭১ 
১3 



১১০ নব রত্বমালা। 

ক্রোধং প্রভে। সংহর সংহরেতি 

যাবদিগরঃ খে মরুতাং চরস্তি) 

তাবৎ স বহির্ভবনেত্রজন্ম। 

ভস্মাবশেষং মদনং চকার । ৭২ 

তপোভঙ্গ চেষ্ট1 হেরি হর-ক্রোধ বিবৃদ্ধ তখন, 

ভীষণ ভ্রভঙ্গে তার হল কিবা হুশ্রেক্ষ্য আনন, 

তৃতীয় নয়ন হ'তে বহ্ছিশ্রিখা সহস! ছুটিল, 
* ক্রোধ, প্রভু, সম্বর, সম্বর” বলি আরব উঠিল । 
গগনে গগনে হোথ। যেমনি উঠিল দৈববাণী, 
হর নেত্রানলে হেথ। ভন্মশেষ স্মর-তন্থখানি | ৭১-৭২ 

কুমারসম্ভব--মদনদহনে। নাম তৃতীয়: সর্গঃ | 





৯০ নব রত্বমালা । 

১৫। রতি বিলাপ । 

রতিবিলাপো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ | 

অথ মোহপরাযণ। সতী 

বিবশ! কামবধূ বিবোধিত) । 
বাধিন। প্রতিপাদয়িষ্যত। 

নববৈধব্যমসহ্ৃবেদনম্ ॥ ১ 

অবধানপরে চকার স৷ 

প্রলযান্তোন্মিষিতে বিলোচনে 

ন বিবেদ তয়োরতৃপুয়োঃ 

প্রিয়মত্যন্তবিলুপ্তদ্র্শনয্ ॥ ২ 

অধ্বি জীবিতনাঁথ জীবসী-_ 

ত্যভিধায়োখিতয়৷ তষ। পুরঃ 
দদূশে পুরুষাকৃতিঃ ক্ষিতৌ 

হপরকোপানলভন্ম কেবলম্। ও 

অথ সা পুনরেৰ বিহ্বল! 

বস্থধালিঙ্গণধূসরস্তনী 
বিললাপ বিকীর্ণমুদ্ধজ। 

সমছুঃখামিব কুর্ববতী স্থলীম্। ৪ 



নব রত্বমালা। ১১৩ 

ডাঙ্গিয়! মূরছ।-ঘোর ৰিবশ' সে সতী, 

জাগি তবে অনুভবে কামবধূ রতি 

আহ! নব বৈধবোর অসহ্য বেদ না-_- 

দারুণ বিধির হাতে-_এ কি বিড়ম্বনা ! ২ 

পতিয়। ক্ষণেক পরে চেতনা তখন 

চারি দিকে চাহি দেখে মেলিয়। নয়ন, 

গানিবারে হারানিধি আছে কোন্ ঠাই-- 
অতুপ্ড ফিরায় আখি--কোন চিন্ধ নাই ! ২ 

«0কাথ। গেলে প্রাণনাথ, আছ কি-বাচিয়। 1» 

বলিতে বলিতে বালা উঠে শিহরিয়া। 

সমুখে পুক্ষাকৃতি হেরি অকক্মাৎ__ 

হর-কোপানলে দহি রহে ভম্মসাৎ ! ৩ 

হেরিয়া বিভলা বালা ভূমিতলে পড়ি 
ধুলায় ধূসর স্তনে যাক গড়াগড়ি । 

আলুথালু কেশপাঁশ কাঁদে উন্মাদিলী 
আপন খের হবী করিয়া মেদিনী। ৪ 



৯৯3 নব রত্বমালা । 

উপমানমভৃদ্বিলাসিনাং 

করণং য তব কান্তিমতয়। 

তদিদং গতমীদৃশীং দশাং 
ন বিদীর্যযে কঠিনাঃ খলু স্্রিয়ঃ | ৫ 

কষনুমাং ত্বদধীনজীবিতাষ্ 

বিশিকীর্ধ্য ক্ষুণভিন্নসৌহৃদ 
নলিনীং ক্ষতসেতৃবন্ধনঃ 

জলসঙ্ঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ 

কুতবানসি বিপ্রিয়ং ন মে 

গ্রতিকূলং ন চ তে ময়! কৃতং 

কিমকারণমেব দর্শনম্ 

বিলপান্ত্যে রতয়ে ন দীয়তে | ৭ 

হৃদয়ে বসসীতি মৎপ্রিযম 

ঘদবোচস্তদবৈমি কৈতবম্ 
উপচারপদং ন চেদ্িদং 

ত্বমনঙ্গঃ কথমক্ষতা রতি | ৮" 

পরলোকনবপ্রবাসিনঃ 

প্রতিপৎস্যে পদবীমহুং তব 

বিধিনা জন এষ বঞ্চিতঃ 

ত্ব্দধীনং খনু দেহ্িনাং স্বখম্। ১০ 

১৬ 



নব রত্বমালা | ১১৫ 

পতুবন-মোহিনী কান্তি, সর্বাঙগ-সুষম!, 

আছিল য! একমাত্র বিলাসী-উপম।, 

তার এই দশা তবু না ফাটে পরাণ-_ 
অবল। কোমল! কি রে--কঠিন পাষাণ ! ৫ 

“অকুল পাথারে ফেলি পলাইলে কি রে, 
ভাঙ্গিয়ে প্রণয়-বাধ দলি অধীনিরে 11 

সেতুবন্ধ ভাঙ্গি যথা, মহা বেগে আসি, 

নলিনী উপাড়ি লয়ে যায় জলরাশি । ৬ 

“কর নি আমার কোন অপ্প্রিক্ মদন, 

প্রতিকূল আমিও না করি আচরণ, 

তবে কেন অকারণ, নিন্মম পরাণ, 

শোকাতুরা রতি হতে ফিরালে বয়ান ? ৭ 

“জদয়ে জআগিছ পরিয়ে মোরে তুবিবারে 

বণিতে যে কগা গুলি তুনি বারে বারে 

সে শুধু ভূলানো কথা বুঝিন্ক এখন - 

নহিলে রতি কি বাঁচে মরিলে মদন ? ৮ 

“হলে পরলোকবাশী, আমার কি ক্ষতি? 

মিলি ত পতি সনে হয়ে আমি সতী । 

লোঁকেরে হানিল বিধি খর শরধার1--. 

হারায়ে তোমায় তার। সব্বমুখ-হার। ! ১৯ 



৯১৯৬ নব রত্বমালা । 

অহমেত্য পতঙ্গবর্রনা 

পুনরক্কাশ্রধিণী ভবামি তে 
চতুরৈঃ স্থরকামিনীজনৈঃ 

প্রিয় যাধন্ন বিলোভ্যসে দিবি । ২০ 

মদনেন বিনাকৃত। রতিঃ 

ক্ষণমাত্রং কিল জী£বতেতি মে 

বচনীযুমিদং ব্যবস্থিতম্ 

রূমণ ত্বামনুষাযি যদ্যপি । ২১ 

ক্রিয়তাং কথমস্ত্যমগুনম্ 

পরলোকান্তরিতস্য তে ময়া, 
সমমেব গতোহুস্যতর্কিতাং 

গঁতমঙ্গেন চ জ্তাবিতেন চ। ২২ 

থজতাং নযতঃ স্মরামি তে 

শরমুৎ্সঙ্গানমধধন্বনঃ 

মধুনা সহ সম্মিতাং কথাং 

নয়নোপান্তবিলোকিতঞ্চ যৎ 1 ২৩ 

কৃনু তে হৃদয়ঙ্গমঃ সখ। 
কুম্থমাযোজিতকাম্ম্কোমধুঃ 

ন খলুগ্ররুষ। (িনাকিন। 

গমিতঃ মোহপি স্রহৃদগতাং গভতিম। ২৪ 



নব রত্বমাল। | ১১৭ 

সঅআনলে পতঙ্গ সম দেহ ঢালি, কাম, 

'ভোমার কোলেতে পুন লভিব তিশ্রাম ॥ 

স্বর্গের অপ্পরাপণ পাতি মণয়াজাল 

তোমাধনে হরে পাছে--না হরি কাল। ২৬ 

প্যদিও জ্বলস্ত চিতা করি” আলিঙ্গন 

হই তৰ অনুগামী, হদয়-রমণ, 

পতি বিন! জিয়ে রতি ক্ষণমাজ্স তবু-_- 
এ কলঙ্ক ভ্বিজনতে ঘুচিবে না কভু ! ২১ 

“কোন্ লোকে গেলে চলে না বলে আমায়, 

কিছুই না জানি আমি লুকালে কোথায় £ 
প্রাণপহ দেহে হ'লে অননশ্য মদন, 

কেমনে করি গো তব অন্তিম মণ্ডন ? ২২ 

"কোলে রাখি ধন্গথানি খু করি শর, 
তুমি ষবে মধু লাথে আলাপে তৎপর, 

হাসি হাসি কথাগুলি বলস্তের সনে-- 

আড় চোখে চাহনি ও সদ পড়ে মনে । ২৩ 

“মধু ঘে পরাণ বধু ভোমার দোসর, 

মুলে ফুলে সাঁজাইত তব ফুলশর্, 

সেবা কোথা গেল চলে-_হর-কোপানলে 

ুক্ঘদের দশ। বুঝি তারে! ভাগ্যে ফলে।” ২৪ 
৬৫ 



৯১৮ নব রত্রমতঙ্ছ ॥ 

অথ তৈঃ পরিদেবিতাক্ষরৈঃ 
হৃদয়ে দগ্ধ শরৈরিবাহতঃ 

রতিমভ্যুপপভ,মাতুরাম্ 

মধুরাতআ্মানমদর্শযৎ্ড পুরঃ | ২৫ 

তমবেক্ষ্য রুরোদ সা ভূশং 

শুনসম্বাধমুরে। জঘান চ 

স্বজনস্য হ ছুঃখমগ্রতঃ 

বিবৃতদ্বারমিবৌ পজায়তে | ২৬ 

ইতি চৈনমুবাচ ছুঃখিত। 

সহৃদঃ পশ্য বসন্ত কিং স্থিতং 
তদিদং কণশে। বিকীধ্যতে 

পবনৈর্ভম্ম কপোতকবুরং । ২৭ 

আয় সম্প্রতি দেহি দর্শনং 

স্মর পধু্ৎস্থক এষ মাধবঃ 

দয়িতাস্বনবস্থিতং নৃণাম্ 
ন খলু প্রেম চলং স্থহুজ্জনে । ২৮ 

অমুন। ননুু পার্থববর্ভিন। 
জগদাজ্ঞাং সম্রাহ্থরং তব 

বিসতন্তুগুণস্য কারিতং 

ধনুষঃ পেলবপুষ্পপত্রণঃ | ২৯ 



নব বত্বমাল। ॥ ১১৯ 

শুনিয়া সখীর হেন কাতর ক্রন্দন 

শরাঘাতে বেধে যেন বসস্তের মন ঃ 

দেখ দিল! খতুরাজ আসিয়। সমুখে, 

চালিতে সাত্বনা-বারি বিধবার ছুধে। ২৫ 

দেখে তারে ছখ-উৎস শতগুণ ছুটে, 
ছুই হাতে বক্ষাঘাতে স্তন তার টুটে ; 
স্বজন আসিলে কাছে শোক-অশ্রনীর 

উথলিযা! উঠে যেন অতিক্রমি তীর । ২৬ 

শোকে তাপে জর জর ঘলে তার কাছে, 

“দেখ হে সখার দেখ শেষ যাহা আছে। 

দেহ খানি কিছু নাই অনল দহনে-- 
কপোত-কর্কুর ভম্ম উড়ায় পরনে ।+ ২৭ 

“এস ওহে প্রাণনাথ, দেও দরশন, 

আকুল তোমার লাগি বসম্ত যখন। 

দগক্লিতার পরে যদি হয় ব! চঞ্চল 

পুরুষের মন--০স ত স্ুুহৃদে অটল। ২৮ 

“ভঙ্গুর মৃণালতস্ত ধনুগড ণ বার, 

স্থকোমল ফুলশর শস্ত্র যে তোমার, 

প্রচারে আদেশ তব সুরার মাঝে 

যেই পার্খচর, সে যে সম্মুখে বিরাজে |” ২৯ 



১২৬ নব রহ্রমালা । 

গত এব ন তে নিবর্ততে 

স সখা দীপ ইঝাঁনিলাহতঃ 
অহমস্য * দশেব পশ্য মাম 

অবিসহ্ক ক্যসনেন ধূমিতাম্ । ৩০ 
(িধিনা কৃতমদ্ধবৈশসং 

ননু মাং কামকধে বিমুঞ্তা। 

শ* অনপাফ্নি সংশ্রয়দ্রমে 

গজভগ্নে পতনাধধ বল্লরী ৷ ৩৯ 

তদিদং ক্রিক্কতামনন্ত র্ 

ভবতা বন্ধুজনপ্র য়োজনম্ 

?ৰধুরাং জ্বলনাতিজর্জনাৎ 

ননু মাং প্রাঁপস পত্যুরন্তিকষ । ৩২ 

শশিনা সহ যাতি কৌমুদী। 
সহ মেছ্ছেন তড়িৎ প্রলীয়তে 

প্রমদণঃ পতিবক্সগা ইতি 

প্রতিপন্ং হি বিচেতনৈরপি,। ৩৩ 
অযুনৈৰ কষাফ্িতস্তনী 

স্বভগেন প্রিষগাভ্রজন্মন! 
নবপল্লবসংস্তরে যথা 

রচযিষ্যাি তন্ুং বিভাকসৌ 1 ৩৪ 

* দশা...বত্তিঃ + অনপারী...অবিনাশী 



নর রত্বমাল। ১২১. 

এনিবিয়াছে দীপসম সখা সে তোমার, 

গেছে চিরদিন তরে ফিরিবে না আর 3 

বস্তিকার মত হেথ। পড়ে আছি শেষ, 

অসহ যন্ত্রণা দাহে ধৃম-অবশেষ 1১ ৩০ 

“মদনে বধিয়। বিধি ছাড়িয়ে আমায় 

অদ্ধনাশে সর্বনাশ করিল সে হাক! 

দুঢ়কায় তরুবরে উপাড়িয়া করী 

ধরাশায়ী করে তার আশ্রিত বল্লরী ।* ৩১ 

“আসি তবে ত্বর। করি সাধ” বন্ধুকর্্ম, 

লভ পুণ্য পালিয়ে অস্তিম তৰ ধর্ম । 

অগ্রিকুণ্ডে দেহ ঢালি জালি চিতানল, 

শীঘ্র মোরে পতির নিকটে লয়ে চল | ৩২ 

“কৌমুদী শশির "সাথী শশিতে মিশায়, 
গেলে মেঘ সৌদামিনী সঙ্গে চ'লে যায়। 
পতি অন্থগামী সতী বিধির বিধান 

অচেতন জগতে ও দেখ সপ্রমাণ । ৩৩ 

“শুন তবে মনে যাহা করিয়াছি স্থির-_- 

কাঁম-অঙ্গ-ভন্মলেপে রঞ্জিত শরীর, 

চিরে পশিব সখা, রচি চিতা নল, 

নবীন পন্নখ শয্যা হেন স্থকোমল !? ৩৪ 



*২২ নব রত্বমালা । 

কুহ্থমাস্তরণে সহায়তাম্ 

বহুশঃ লৌম্য গতত্তনাবয়োঃ 
কুরুসম্প্রতি তাবদাশু মে 

প্রণিপাতাঞ্জলিষাচিতশ্চিতাঁম্। ৩৫ 

তদনুজ্বলনং মদর্পিতং 
ত্বরয়ে দরক্ষিণবাত বীজনৈঃ 

বিদিতং খলু তে যথ! স্মরঃ 

ক্ষণমপুযুতৎসহতে ন মাং বিনা । ৩৬ 

ইতি চাঁপি বিধায় দীয়তাঁং 
সলিলস্যাঞ্জলিরেক এব নৌ, 

অবিভজ্য পরত্র তং ময়! 

সহিতঃ পাস্যতি তে স বাহ্ধবহ | ৩৭ 



নব রত্ুমাল।। ১২৩ 

"আমাদের শয্যা আগে; ওহে খতুরাজ, 

আদরে সাজাতে তুমি আনি ফুলসাজ ? 
চিতাটি সা্জায়ে দেও-- রাখ এ মিনতি, 

রুৃতাঞ্জলি করপুটে যাঁচে তোম। রতি ১ ৩৫ 

“সজোরে দক্ষিণ বায় করিয়া ব্যজন, 

জাগায়ে তুপিবে তবে দীপ্ত হতাশন। 

জান ত তুমি হে সখা, রতির বিরহে 
মদনে উৎসাহ বল ক্ষণেক না রহে। ৩৬ 

ধবন্ধুকৃত্য সমাপিয়ে দিও তার পরে 

একই সপিলাঞ্জলি দুজনার তরে । 

আমি আর সখা তব দৌহে এক প্রাণ, 

একত্রে ছুটিতে মিলি করিব হে পান 1” ৩৭ 

অজ-বিলাপ। 

টিপ্ননী-_ 
শেষের কতিপয় *্লোকে (৫২--৬৮) পাঠকগণ ছন্দ পরিবর্তনের 

প্রতি লক্ষ্য করিবেন। যদি ও এই শ্লোকগুলি চজুদ্দশপদী তথাপি 
যতিভেদ বশতঃ ৮--৬ ন। হইয়।, ৬--৮ করিয়া! পাঠ্বিচ্ছেদ হইবে, 
নতুবা ছন্দঃপতন দোষ মনে হইতে পারে। ষথা-_ 

মনে ও আনিনি--তব অপ্রিয় কভু, 

মোরে ফেলে কেন--চলে” গেলে তুমি তবু-_ 
ইত্যাদি (৫২) 



১২৪ নব রতুমাল! । 

চতুর্থ ভাগ । 

বিবিধ কবিতা । 

১। পরস্পর গুণগান । টার 

উদ্ত্রীণাংচ বিবাহেষু গীতং গায়ন্তি গদ্দভ।ঃ 
পরস্পরং প্রশংসন্তি অহে। বূপমছে। ধ্বনি? । 

উটে উটে বিবাহেতে গাধা গীত গায়, 

কিব! রূপ, কিব! ধ্বনি! এ ওরে ধাড়ায়। 

২। মন্ত্রভেদ | 

ষটকর্ণো ভিদ্যতে মন্্রশ্চতুক্ষর্ণঃ স্থিরো ভবেৎ 
দ্বিকর্ণস্য তু মন্ত্রস্য ব্রহ্মাপ্যন্তং ন গচ্ছতি ॥ 

ছয় কাণে মন্্রভেদ, চার কাণে স্থিরতর, 

ছই কাণে বন্ধমন্ত্র, ব্রহ্ধারও সে অগোচর। 

৩। ইস্পার কি উস্পার । 

একে। দেবঃ কেশবে। বা শৈবে] বা 
এক। নারী স্থন্দরী বা দরী বা। 
একং মিত্রং ভূপতির্ব। যতিব। 
একে। বাসঃ পত্তনে বা বনে বা ॥ 



শব রত্বমালা 1 ১২৫ 

ফেশব নহে ভ শিব--একই ঈশ্বর ; 

পরী বা সুন্দরী নারী_-কি তাহে অন্তর ? 

ভূপতি অথবা বতী, মিত্র সে সমান, 
নগরে অরণ্যে কিবা--একই বাসস্থান । 

৪1 তঙ্ু। 

পাদপাশাং ভষং বাতা পদ্যনাং শিশিরান্ভয়ম্ ॥ 

পূর্ববতানাং ভয্বং বজ্াৎ সাধুনাং ছুর্জনীভ্য়ম্ ৪ 

পবনে বুক্ষের ভয়, হিম-ভয়ে নলিনী শুকায়, 
পর্বতের ভয় বজ্র, লাধুজন ছুজ্জনে ডরায় 

৫ | অসন্তাব্য । 

অসম্ভাব্যং ন বক্তব্য প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে । 
শিল। 'তরতি পানীয়ং গীতং গায়তি বানরঃ & 
অসস্তাব্য না কহিবে, মনে মনে রাখি দিবে, 

প্রত্যক্ষ বদিও তাহ] হয় । 

“শিলা জলে ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়, 

দেখিলেও না হয় প্রত্যয় ২৮ 

৬1 অব্যবস্থিত চিভ । 

ক্ষণে তূষ্টঃ ক্ষণে রুষ্ট স্তষ্টোরুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে । 

অব্যবস্থিতচিত্তস্ত প্রসাদোহপি ভয়স্করঃ ॥ 
১৬ 



১২৬ নব রত্রমালা। 

ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুই, তুষ্ট রুষ্ট বার বার, 

যে চিন অব্যবস্থিত প্রসাদও ভাষণ তার। 

৭ সউঘর্ষণ। 

দৃৰ্ট1 যতির্যতিং সগ্ে। বৈদ্ধো। বৈছ্যৎ নটং নট? | 
যাচকো। যাচকং দৃষ্ট। শ্বানবৎ গুরগুরায়তে ॥ 

যতীরে হেরিলে ধতী, বৈদ্যে বৈদ্য, নট ব! নটেরে, 

ভিক্ষুরে হেরিলে ভিক্ষু কুকুরের মত গজ্জি ফেরে । 

৮। মৌনই শোভন। 

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কে।কি লৈজলদ্াগমে 

দর্দ র! যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্। 

ভালই করেছ পিক চুপ করে রয়েছ আষাড়ে; 

মোনই সেথায় শোভে ভেকেরা বেথায় ডাক ছাড়ে । 

৯।| দেব ছুর্বল- ঘাতক । 

অশ্বং নৈব জং নৈব ব্য।ঘ্বং নেব নৈব চ। 
অজাপুত্রং বলিং দদ্যাৎ দেবে ছুর্ববলঘাতকহ ॥ 

অশ্ব নয়, গজ নয়, তাঁরা বলবান্--- 

কে কোথায় শুনিয়াছে ব্যান বলিদান, 

দেবী পুজা তরে নর ছাগ-হস্তারক, 

জানাইত আছে দেব ছুর্বল-ঘাতক। 



নব রত্বমাল। । ৯২৭ 

১০] চাতক । 

গঞ্জ মেঘ ন ফচ্ছসি তোয়ুং 

চাতক পক্গী ব্যাকুলিতোহং । 

দৈবাদিহ যদি দক্ষিণবাতঃ 

ক তং কাহং কচ জলপাতঃ । 

গঞ্জিছ মেঘ নাহি বৃর্ষিছ জল, 

আমি যে চাতক পাখী চিত্ত বিকল, 

দেবাৎ আসে যদি দক্ষিণ বাত 

কোথা তুমি, কোথা! আমি, কোখা জলপাত ! 

১১। পরোপাসন। | 

পয়োদ হে বারি দদাস বা নব 

ত্বদেকচিন্তঃ পুনরেষ চাতক । 

বরং মহত্য। শ্িয়তে পিপাসয়। 

তথাপি নান্তন্য করোত্যুপাঁসন। ॥ 

জলদ হে, দেহ জল অথবা! না দেহ, 

চাতকশরণ তুমি অগ্ত নহে কেহ, 

পিপাসায় প্রাণ যায় সেও গণে শ্রেয়, 

উপাসনা তবু তার কাছে হেয়। 



১২৮ নব রত্মালা। 

১২। তুমিই শরণ । 

নদেভ্যোহপি হ্রদেভ্যোহপি পিবন্ত্যন্যে সব। পয ॥ 

চাতকম্ত তু জীমূত ভবানেবাবলম্বনম্ ॥ 

নদে হদে আন্ত করে তষ্খণ নিবারণ, 

একমাত্র তুমি ঘন চাতক-শরণ। 

১৩। আটক । 

গন্ধাট্যাসৌ ভূবনবিদ্দিত। কেতকী ব্বর্ণবর্ণ। 
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পু্পমধ্যে পপাত। 

অন্ধীভূতঃ কুম্থমরজসা কণ্টকে ছিন্নপক্ষঃ 
স্থাতুং গন্তযম্নপি সখে নৈব শক্তোদ্বিরেফঃ & 

কেতকী ভূষন খ্যাত স্বরণ বরণে সাজে, 
পদ্ম ভ্রমে দৈব ক্রমে অলি পড়ে তার মাঝে ; 

কণ্টকে ছিড়িল পক্ষ, চধে লাগে ফুলধুলি, 

তিষ্ঠিতে উড়িতে নারি ফঁপরে পড়িল অলি ? 

১৪। হতাশ। 

রাত্রিগগমিষ্যতি তবিষ্যতি স্থপ্রতাতম্ 
ভাম্বানুদেষ্যতি হসিষ্যতি পদ্মজীলম্ 
ইথ্থং বিচিন্তয়তি কোষগতে দ্বিরেফে 

হ। হন্ত হন্ত নলিনীং গজ উজ্জহার। 



নব রত্রমালা। ৯২৭৯ 

রাত্রি হলে অবসান প্রভীত আসিবে, 

রবির উদয় দ্রেখি কমল হাঁসিবে, 

কোষে বন্ধ অলি তাই ভাবে সার। রাঁতি ; 

হেন কালে পদ্ম হাম! উপড়ীয় হাতি। 

১৫। দৈবের বিচিত্র গতি । 

কান্তং ব্যক্তি কপোতিক!কুলতয়! নাথান্তকালোহধুনা 
ব্যাধোহধে! ধুতচাপসজ্জিতশরঃ শ্যেনঃ পরিভ্রামতি | 

ইণ্থং সত্যহিণ। সংদক্ট ইযুণা শ্যেনোহপি তেনাহতঃ 

তুর্ণং তৌ তু বমালয়ং প্রতিগতোৌ দৈবী বিচিত্রা গতিঃ। 
ভক়্াকুল। কপোতিক কপোতেরে কয়, 

আসিল মোদের এবে অন্তিম সনয় । 

ধনুর্বাঁণ হস্তে ব্যাধ নিচুতে বিচরে, 

পক্ষারাজ বাজ দেখ উড়ে শিরোপরে + 

অমন শ্তেনেরে ব্যাধ হানিল গো বাণ) 

ব্যাধ বেট! সর্পাঘাতে ত্যজিল পরাণ ; 

গাই ছুজনে তারা গেল যমালয়, 

দৈবের বিচিত্র গতি কখন কি হয়। 

১৬। হাস্তাস্পদ | 

বিদ্বান্ সংসদি পাক্ষিকঃ, পরবশোমানী, দরিদ্রোগৃহী, 
বিভ্তাঢ্যঃ কৃপণঃ, সখী পরবশো, বৃদ্ধ ন তীর্থাশ্রিতঃ, 

রাজ। ছুঃসচিবপ্রিয়ঃ, কুলভবে। মূর্খ ঃ.গ্ুমনূ স্্রীজিতো। 

ব্ডোস্তা-হতস ক্রয় কিমূপরং হাস্যাস্পৃদং তূতলে £ 



১৩০ নব রত্বমাল। । 

বিচারক পক্ষপাতী, মানী পরাধীন, 
কৃপণ খ্রশ্বর্য্শালী, গৃহী ধনহীন, 

স্থথী পরবশ, বৃদ্ধ নহে তীর্থাশ্িত, 

মুর্খ উচ্চকুল, রাজ কুমন্ত্রিচালিত, 

বেদাত্তী সে ছুরাচার, স্ত্রীর বশ নর, 

ইহা হ'তে হান্তম্পদ কি আছে অপর ? 

১৭। লক্ষবীছাড়। । 

নিত্যংছেদস্তৃণানাং, ক্ষিতিনখলিখনং, পাদয়ো রল্প পুজা, 
দন্ত[নামল্পশৌচং, বদনমলিনতা, রুক্ষতা মৃদ্ধজানাং, 
দ্বে সন্ধ্যেচাপি নিদ্র!, বিবসন শয়নং) গ্রাসহাসাতিরেকং, 

স্বঙ্গে গীঠেচবাগ্যং হরতি ধনপতেঃ কেশবস্ত।পি লক্ষমীম্। 

নিত্যকরে তৃণচ্ছেদ, ভূমি পরে নথেতে লিখন, 

হেল। পাদ প্রক্ষালনে, অতনে দন্তের মাচ্জন, 

বদনের মণিনত।, রুক্ষ কেশ, নিদ্রা দ্বি সগ্ধ্যার, 
অত্যাহার, বিবন্ত্রশয়ন, হাস্য কথার কথায়, 

পিঁড়ার উপর বাদ্য, শ্বদেহেও বাগ্চের ভাড়ন, 

ধনেশেও ছাড়ে লক্ষ্মী, হেন যদি তার আচরণ । 

১৮। কাক কোকিল। 

কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ কোভেদঃ পিককাকয়ো2 | 

বসন্ত সময়ে প্রাপ্তে কাকঃ কাক পিকহ পিকঃ ॥ 



নব বতুমাল! । ১৩১ 

ফাঁক কালো পিক কালো, দৌহামাঝে কোথায় অমিল ? 

বসন্ত সময় এলে কাক কাক, কোকিল কোটকিল। 

১৯। চে!র না মানে ধর্মের কাহিনী । 

ব্যালং বাঁলম্বণালতত্তরভিরসৌ রোদ্ধ,ংসমুজ্জুস্ততে 
ভেভ,ংবজমণিং শিরীকুম্থমপ্রান্তেন সন্নহতি 
মাধুধ্যং মধুবিন্দুন' রচধিতুং ক্ষীরা ম্বুধেরীহতে 
নেতুং বাঞ্চতি ঘঃ সতাং পথি খলান্ সুক্তৈঃ সুধাস্তযন্দিভি" 

মুণালের তন্ত দির! সর্প কি ৰবাধিবে? 

শিরীষকুগ্থমবৃন্তে হীরা কি বিধিবে ? 

মধুবিন্দু পিয়ে সিক্ছু করিবে মধুর ? 

স্থকথায় গলাইবে চিত্ত অগাধুর ? 

২০। টেকে বীর । 

খল্লাটে। দ্িবসেশ্বরস্ কিরণৈঃ সন্তাপিতে মস্তকে 

বাঞ্ছন্ দেশমনাতপং বিধিবশাৎ বিন্বস্ত মুলং গতঃ 

তত্রাপ্যস্ত মহাফলেন পতত। ভগ্নং সশব্দং শিরঃ 

প্রায়! গচ্ছতি যত্র ভাগ্যরহিত স্তত্রৈব যান্ত্যাপদঃ । 

দীপ্ত শির টেকো বীর রৌদ্রের জালায় 
বেলতল! গিয়ে বসে শীতল ছায়ায়, 

হঠাৎ ভাঙ্গিয়৷ বেল পড়ে নেড়া মাথে, 

অভাগা যেথায় যার বিপৎ সাথে সাখে। 



১৩২ নব রত্রমালা। 

২১। বিষুণর ঘরকনা । 

, একা ভাধ্য। প্রকৃতি মুখর চঞ্চল। চ দ্বিতীয়! 
পুত্রোহপ্যেকে। ভূৰনবিজয়ী মন্মথে। ছুণিণারঃ 
শেষঃ শব্যা! শয়নমুদধো বাহনঃ পন্নগারিঃ 
স্লারণ্ স্মারণ্ স্বগৃহচরিতং দারুভূতো। মুরারিঃ। 

_. ভার্ষ্যা এক স্বভাঁবতঃ বড়ই মুখরা, ( সরন্বতী ) 

অপব্ব চপল বালা নাহি দেন ধন্রা, ( লক্ষ্মী ) 

বিশ্বজয়ী পুক্র এক ছুরস্ত মদন, 

সমুদ্রে সর্পের শধ্য, গরুড় বাহন, 

এসব ঘরের ছঃখে বিদারিত হিয়া, 

কাষ্ঠ হয়েছেন হরি ভাবিয়া ভাবিয়া | 

২২। জামাতা । 

সদ৭ বত্রঃ সদ। রুন্টঃ সপ পূজামপেক্ষতে 

কন্যারশিস্ছিতে। নিত্যং জামাত! দশমো গ্রহঃ 

সদ] বক্র অসঙ্ভষ্ট, ধত সাধো তত কু) 

তোঁধামোৌদে কভু তিনি নাহি হন রাজী ! 
নিত্য কন্যারাশিস্থিত, চিত্ত অব্যবস্থিত, 

দশম গ্রহটী যেন জামাতা বাবাজী । 

২৩। লোভী । 

লোভাবিষ্ট নরোবিতং বীক্ষতে নৈবচাপদ্ং 

ছুপ্ধং পশ্যতি মার্জারো যথা ন লগুড়াহতিং। 
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'চেগ্েে থাকে অর্থপানে, লোভী সে বিপদে চক্ষু মুদে, 

ভাবেন! লগুড়াথাত, বেড়ালের লক্ষ্য গুধু হুধে। 

২৪। সীতা । 

ইয়ংগেছে লক্ষবীরিষমন্তবর্তিরে্যনযো- 

বসে অস্যাঃ স্পর্শ বপুষি বহুল চন্দনরসঃ 
অয়ং কণ্টে যাহুঃ শিশিরমস্যণো মৌক্তিকসরঃ 

(কমস্যা ন প্রেষে! যদ্দি পুনরসহ্যোন [বিরহ | 
এই সেই গৃহলক্ষ্ী, এই মোর নক্নরঞ্জন, 

ও অঙ্গ পরশে গাত্রে চুধামাথা সরস চন্দন, 

ওই বাহু কে মোর শিশির মস্ছণ মুক্তাহায়, 

বিরহ অসহ শুধু, ভাল আর সকলি প্রিন্নার। 
উত্তরচরিত। (জ) 

২৫। ভালবাস। কি ধন। 

কত্বয়ালহ নিবৎস্যামি বনেষু মধুগন্ধিধু” 
ইতিপ্রহলাদয়ামাস স্রেহস্তস্যা চ তাদৃশঃ 
অকিঞ্চিরপি কুর্ববাণঃ সৌখ্যেছখান্যপোহতি 
ততস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি ষস্য প্রিয়োজনঃ ॥ 

“মধুগন্ধপূর্ণ বনে নাথ মনে করিৰ বসতি” 
এতেই আনন্দ তাঁর ভালবাসা এত আম। প্রতি 3 

কিছু ন৷ করিয়া শুধু কাছে থেকে হরে ছুঃখ ভার, 

ষে খাহারে ভালবাসে বণিহারি কি ধন তাহাব। 

উত্তর্চরিত। 

৯৭ 



১৩৪ নব রত্বমালা। 

২৬। দম্পতী। 

অন্তঃকরণতত্তুস্য দম্পত্যোঃ স্নেহসংশ্রয়াৎ 

আনন্দগ্রন্থিরেকোহয়ং অপত্যমিতি কথ্যতে। 

হয় যবে বিধিবশে দম্পতীর মধুর মিলন, 
অপত্য আনন্দগ্রপ্থি বাধে দড় প্রেমের বন্ধন। ঞ 

২৭|। কিমিবহি মধুরাণাঁং মণ্ডণং নাকৃতীনাধ। 

সরপিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যম্ 
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষম লক্ষ্মী তনোতি-_ 

ইয়মধিক মনোজ্ঞ বন্ধলেনাপি তন্বী 
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডণং নাকৃতীনাম্। 

কমল শেনাল। মাখা তবু মনোহর, 

ঢাদেতে কলঙ্করেখা তথাপি সুন্দর, 

বন্ধলো মনোজ্ঞ অতি রূপসীর গায়, 

মধুর মুরতি যেই (ক ন। সাজে তার ? 

২৮। (১) প্রিয়ার বিচ্ছেদ । 

সতি প্রদীপে সত্যগ্রৌ সৎস্থ তারারবীন্দুবু 
বিন মে স্বগশাবাক্ষ্য।স্তমেভূতাঁমদং জগণ। 

শকুন্তনা। 

জলুক প্রীপ অগ্নি রবি শশী তারা, 

সকলি প্রেয়সা বিন। অন্ধকারপার। | 
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(২) 

বরমসে দিবসে! ন পুনর্নিশ! 
ননু নিশৈব বরং ন পুনর্দিব। 
উভত্ব মেতছুপৈত্বথব! ক্ষয়ং 
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ। 

দিবস বরঞ্চ ভাল, রজনী নীরস, 

রজনী বরঞ্চ ভাল, না চাহি দিবস) 
দিন রাত আসে যায় আমার কি তাক, 

যদি ন! প্রিয়ার সনে মিলন_ঘটায়। 

২৯। সীতার বিরহে । 

ভে। ভো। বৃক্ষাঁ্ পর্ববতস্থা। বহুকুসুমযুতা বায়ুন। ঘূর্ণমানা 
রামোহহং ব্যাকুলাত্ম। দশরথতনয়ঃ পুচ্ছতে শোকদগ্ধঃ 
বিন্বোষ্ঠী চারুনেত্রা গজপতিগমন। দীর্ঘকেশী সুমধ্য। 

হা সীতা কেন নীতা৷ মম হুদযুগতা কেন ব| কুত্র দৃষ্টা। 

বায়ু বিকম্পিত, পুষ্প বিভূষিত, শুন ওহে গিরি-তরুরাঁজি, 
দশরথ-স্ৃত, শোকে অভিভূত, তোম। সবে জিজ্ঞানি গো আজি, 
বিস্বোঠী সুকেশ, ক্ষীণ কটিদেশ, অলসগমন। স্ুলোচনা, 

হাক গেণ কোথা, প্রাণের সে সীতা, কে কোথায় দেখেছ বলনা ! 

বামার়ণ। 
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৩০। মনের মিল। 

বিরহোহপি সঙ্গমঃ খলু পরস্পরং সঙ্গতং মনোধষেষাঁ” 

বদ হদয়বিঘটিতঃ সঙ্গমোহপি বিরহং বিশেষফতি। 

যেথায় মনের মিল বিরহও মিলনের প্রায়; 

হৃদয় বিচ্ছেদ যেথা মিলনেও বিরহ ঘটায় ॥ 

৩১1 ধিকার। 

' যাঁং চিন্তয়ামি সততং মধ সা বিরক্তা 
সাঁচান্যমিচ্ছতি জনং স জনোহন্যরক্তঃ 

অন্মত্রুতেহপি পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা, 
ধিকৃ তাং চ তং চ মদনং চ ইমাঁং চ মাং চ 

আমি যারে, ভালবাসি না ভাবে আমায়, 

অন্তেরে সে বাসে ভাল, অন্ত অন্তে চায়, 

অন্য কেহ অনুরক্তা আম। হেন জনে, 

আমারে ওদেরে ধিকৃ--ধিক্ সে মদনে ॥ 

৩২। পয়সা কমলং। 

পয়স। কমলং কমলেন পয়ঃ 

পয়লা কমলেন বিভাতি সর 

মণন। বলয়ং বলয়েন মণি- 

মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ 
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শশিনা চ নিশ। নিশয়া। চ শশী 

শশিন। নিশয়াচ বিভাতি নভঃ 
কবিন। চ বিভু বিভুনা। চ কবিঃ 
কবিন। বিভুনা চ বিভাতি সভ। ॥ 

কমলে সলিল শোভে ্লিলে কমল, 
কমলে সলিলে শোভে সর নিরমল। £ 

বলয়ে জলয়ে মণি, মণিতে বলয়, 

বলয়ে মণিতে শোভে কর কিসলয় ১ 

নিশীথে শোভয়ে শশী শশিতে নিশীথ, 
নিশিতে শশিতে নভ তারকা ভূষিত » 
বৃপ পাশে কবি শোভে কবি পাশে ভূপঃ 
কবিতে বিভ্তে সভা শোভে অপরূপ ॥ 

স্ছি 

(২) 

জলেতে কমল জল কমলে, 

শোভয়ে স্রসী কমলে জলে 

মণিতে বলয্ব বলস্কে মণি, 

মণি বলয়েতে শোভয়ে পাণি ঃ 

নিশিতে শশী শশিতে নিশি, 

আকাশের শোভা উভয়ে মিশি £ 
কবিতে নৃপতি, নৃপেতে কবি, 

নৃপ কবি যোগে সভারু ছবি । 



৬৩৮" নব রত্বমালা । 

৩৩ ।1। কেতক-_-এক গুণে শত খুন মাপ। 

বক্রোহপি পঙ্কজনিতোহপি ছুরাসদোহপি 

ব্যালাশ্রিতোহপি বিফলোহপি সকণ্টকোহপি 
গন্ধেন বন্ধুরসি কেতকপুষ্প যেন 

হ্যেকোগুণঃ খনু নিহস্তি সমস্ত দোষাণ্। 
বীকা টের! পঙ্কভরা গাময় কণ্টক, 

ফলহীন, সর্পবাস, ছর্লভ কেতক, 

গন্ধে এক বন্ধু তুমি জগত-জনার, 

এক গুণে শত খুন মাপ যে তোমার । 

৩৪ । বহু গুণে এক দোষ 

একে হি দোষে! গুণসন্নিপাতে 

নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেদ্িবাঙ্কঃ 

এক দোষ বহুগুণ মাঝে ঢেকেবার, 

চন্দ্রের কিরণে যথা কলঙ্ক লুকায়। 

৩৫ | মৈত্রী ] 

আরন্তগুববা ক্ষয়িণী ক্রমেণ 
লঘীপুর! বৃদ্ধিমতী চ পশ্চাৎ্ 

দিনস্য পুর্ববার্ধপরাদ্ধভিন্ন! 
ছাষেব মৈত্রী খল সজ্জনাঁনাম 
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আশরভ্তে দেখায় গুরু, ক্রমে হয় ক্ষীণকারা, 

হুর্জনের মৈত্রী যেন পুর্বাদ্ধ দিবস ছায়। 

সজ্ঞানের মৈত্রী ভায়, অপরাহ্র ছাক়। প্রায়, 

প্রথমে দেখিতে লঘু, কালবশে বৃদ্ধি পায় । 

৩৬। গৃহ ও গৃহিনী । 

নগৃহং গৃহমিত্যাহু গূঁহিনী গৃহমুচ্যতে 

গৃহং তু গৃহিনীহীনং কান্তারমিতি মন্যতে । 
গৃহ সেত নহে গৃহ, গৃহিনী থে গৃহ বলি তাঁয়, 
গৃহিনী বিহনে গৃহ দেখি আমি অরণ্যের প্রান্ত । 

৩৭। রাজ সভাসদ্। 

লাভে ন হর্ষয়ে যস্ত ন ব্যথেদ যোহবমানিতঃ 

অসম্ম,টশ্চ যোনিত্যং স রাজবসাতং বসে । 

লাভে যার নাহি হর্ষ, অপমানে যেনা মানে ক্ষতি, 

সর্ব! সজাগ যেই, রাজসভ। বোগ্য পাত্র অতি। 

৩৮ । কান্বাস্ত প্রাণঘাতকাঃ। 

আদে৷ নতআ্রাঃ পুনর্বক্রাঃ স্বীয় কাধ্যেযু তৎপরাঃ 
কাধ্যান্তেন পুনর্বক্রাঃ কান্বাস্ত প্রাণঘাতকাঃ | 

নম আগে বক্র পুন, যেন তেন করে কার্যোদ্ধার, 

কাধ্যান্তে বাকিয় বসে, এ হেন ছুরগ্ডে নমস্কার । 



3৪৩ নব রত্ুমালা । 

৩৯। কুদেশমাসাদ্য কুভোহর্থ সঞ্চয় 

কুদেশমাসাদ্য কুতোহর্থ সঞ্চমঃ 
কুপুত্রমাসাধ্য কুতোজলাঞ্জলিঃ 
কুগেহিনীং প্রাপ্য গুহে কুতঃ স্ুখং 
কুশিষ্যমধ্যাপয়তঃ কুতোযশঃ। 

(কোথা তার ধনলাভ কুদেশে য্যায়? 

জলাপ্রলি কোথ। তার কুপুত্র যে পাঞ্জ ? 

কুগৃহিনী ঘরে যাঁর কোণথ| শান্তিরস ? 

কুশিষ্য যাহার শিষ্য কোথ। তার যশ ? 

৪০ | নান! মুনির নানা মত। 

পিণ্ডে পিঞ্ডে মতিভিন্ন! তৃণ্ডে তুণ্ডে সরস্বতী 
বেশে দেশে বিভাষাস্যাৎ নানারত্ব। বসুন্ধরা । 

মুখে মুখে ভিন্ন বাণী, নানা মত ধরে নানা মুনি, 

লাল। দেশে নান ভাষা, বস্থন্ধর! নানা রত্রখণি।* 

৪১। দেবে ন জানাতি কুতো। মনুষ্যঃ | 

অহোইতিনিশ্মৌোহি জনস্য চিত্রং 
পরং চরিত্রং গাঁদতুং ন ষোগ্যং 

মুখে হি চান্যদ্ হৃদি ভাব্যমন্যৎ 
দেবে। নজানাতি কুতো! মনুষ্যুঃ ॥ 



নব বত্বমাল।। ১৪৯ 

অতিশয় মোহময় জনের চরিত্র, 

না পারি বর্ণিতে তাহ! এমনি বিচিত্র । 

মুখে এক, দে এক, ছদ্মবেশ ধারী, 

দেবত। না জানে, নর কি বলিতে পারি । 

৪২ 1 মণিকাচ। 

মণিং বহতি পাদাগ্রে কাচঃ শিরসি ধাধ্যতে 

ক্রয়বিক্রয়বেলায়াং কাঁচঃ কাঁচো মণির্মণিঃ | 

পরে কাঁচ শিপোপরি, মণি পরে পাদাগ্রে রমণী 5 

কেনা বেচা চলে যবে, কাঁচ কাঁচ মণি সেই মণি । 

৪৩। পরচ্ছিদ্র। 

খলঃ সর্শপমাত্রাণ পরচ্ছিদ্রাঁণি পশ্যতি 
আত্মনোবিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি । 

হুর্জন সর্শপমাত্রা পরচ্ছিদ্র থোজে, 

নিজ দোষ বিল্মাত্রা বুঝেও না! বোঝে । 

৪৪ । ছুরজনের বিষ । 

তক্ষকস্য বিষং দন্তে মক্ষেকায়াশ্চ মস্তকে 

বৃশ্চিকস্য বিষং পুচ্ছে সর্ববাঙ্গে ছুর্জনস্য তৎ । 

তক্ষকের দস্তে বিষ, মক্ষিকার বিষ থাকে শিরে, 

বৃশ্চিকের বিষ পুচ্ছে, ছঞ্জনের সকল শরীরে । 
৯৮ 



১৪২ নব রত্রমালা ॥ 

৪৫ | অবিশ্বা(স। 

দুর্জনদুষিতমনপাং পুংসাং স্থজনেহপ্যবিশ্বাসঃ 
বালঃ পায়সদগ্ধো৷ দধ্যপি ফৎুকৃত্য ভক্ষয়তি ॥ 

ছরঁন দূধিত মন স্থজনেও বিশ্বাস হারায়, 

তপ্ত হুগ্ধে হয়ে দগ্ধ, বালক ফু'দিয়ে দধি খায়। 

৪৬1 ছুঙ্জন। 

ছুর্জনঃ পরিহও্ুব্যে। বিদ্যযাহপি সমন্থিতো! 

মণিনালঙ্কতঃ সর্প কিমসৌ ন ভযুস্করঃ | 
বিদ্যায় থে বৃহস্পতি, ছুরজন সেও পরিহাধ্য 3 

মণিতে ভূষিত ফণা, তবু তার ভয় কি নিবার্্য ? 

৫ 

নর 2৫ হরে 

ছুর্জনঃ প্রিষবাদী চ নৈতদ্দিশ্বাসকারণস্ 
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্ডে হৃদয়ে তু হলাহলম্- 
ছরঁন মেপ্রিরবাদী সে ও নহে বিশ্বাসের পাত্র, 

রসন। বর্ষে মধু, হুদি ভর! হলাহল মাত্র। 

৪৭। বিষকুম্তং পয়োমুখং | 

পরোক্ষে কাধ্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিযবাদিনম্ 

বর্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুস্তভং পয়োমুখম্। 
সাক্ষাতে যে প্রিয়বাদী, অপাক্ষাতে নিন্দার তৎপর, 

মুখে মধু বিষেভর! কুম্তপম মিত্র পরিহর ! 



নব রত্বমালা ১৪৩ 

৪৮1 পরসেবা। 

পরান্নং পরবস্ত্রং চ পরশয্যাঃ পরস্ত্রিয়ঃ 

পরবেশ্মনি বাসশ্চ শক্রস্যাপি শ্রিযং হরে । 

পরান্র-বসন-শব্যা পরনারী পরগৃহে বাস, 

এ ঘোর চৌর্যোর পাকে মহেত্ত্রের ও লক্ষ্মী হয় নাশ। 

৪৯ । অগ্নি বিনা দহন । 

কুগ্রামবাসঃ কুজনস্য মেব। 

কুভোজনং ক্রোধ্মুখী চ ভার্ধ্য। 
মুর্খশ্চ পুত্রোবিধব। চ কন্যা 

বিনাগ্রিনা সংদহতে শরীরম্। 
কুপ্রামে নিবাস, ছজ্জন সেবন, 

ক্রোধ্মুখী ভার্য্যা, কুপথ্য ভোজন, 

বিধবা তনয়, মূর্খ পুত্র যাঁর 

বিনা আগুনেই দেহ দগ্ধ তার। 

৫০ | স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ। 

অন্তঃপুরে পিতৃতুল্যং মাতৃতুল্যং মহাঁনসে 

গোধু আত্মসমং দছ্াৎ স্বয়মেব কষং ব্রজেৎ। 
পিতৃ তুল্য জনে দিবে অস্তপুর ভার, 

মাতৃতুল্যে দিবে ভার রন্ধন-শালার, 

গো! সেবাক্স নিক্জোজিবে আত্মতুল্য জন, 

কৃষিকার্যে আপনিই করিবে গমন । 



১৪৪ নব রত্বমালা । 

৫১। অর্থের গতি। 

দানং ভোগোনাশস্তিক্রোগতয়োভবন্তি বিত্তদ্য 

যোন দদাতি ন ভূংক্তে তন্য তৃতীয়। গতিতবতি ॥ 

দান ভোগ আর নাশ বিভ্তের জানি ও গতিত্রম্ন ; 

দাঁন ভোগে ষে বিরত, তৃতীয় তাহার গতি হয । 

৫২1 বান্ধব কে? 

উৎসবে ব্যসনে চৈব ছুর্ভিক্ষে রা্ুবিপ্রবে 
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি সবান্ধবঃ | 

উৎসবে বিপত্তি কালে, ছুর্ভিক্ষ বিগ্রহ ঘটনায়, 

শ্মশানে বাজার দ্বারে সহায় যে বন্ধু বপি তার। 

৫৩1 অরসিক। 

ইতর তাপশতানি যদৃচ্ছয়া, 
বিতর তানি সহে চতুরানন 

অরসিকে তু কবিত্বনিবেদনম্ 

শিরসি মা লিখ ম। লিখ ম! লিখ । 

আর যত আছে দুখ লিখ মোর ভালে, 

তাহে দেব নাহি খেদ করি কোন কালে, 

কাব্যরস নিবেদন অরদিক জনে, 

লিখনা লিখন ভালে, মাগি ও চরণে । 



নব রত্বমাল।। ১৪৫ 

৫৪। বিধির নির্ববন্ধ | 

বিবাহোজন্মমরণং যদ। যত্র চ যেন চ 

ত্রযঃ কালকৃতপাশাঃ শক্যন্তে ন নিবর্তিতৃং। 

বিবাহ জনম মৃত্যু, যখন যেখানে যার হাতে, 

কাঁল-হস্ত-পাঁশে বাঁধা, এই তিন কে পারে খণ্ডাতে ? 

৫৫। রামরাবণযোর্ুদ্ধং | 

গগনং গগণাকারং সাগর? সাগরোপমঃ 

রামরাবণযোধুদ্ধিং রামরাবণযোরিব'। 

গগণ গগণাকার, সাগর সাগরোপম। 

রাম রাবণের যুদ্ধ, রাম রাবণের সম । 

৫৬। মনস্বী। 

কুহ্থামস্তবকস্যেব দ্ধে বৃতীতু মনস্থিনাষ্ 

সর্ববলোকস্য বা যুদ্ধি। বিশীর্য্যেত বনেহথব! । 

কুস্থুম স্তবক তুল্য মনম্বীর ছুই গতি, 

হয় জন শিরোপরি, নয় বনে অবনতি । 

৫৭1 বক্তা আ্োতা । 

কিং করিষ্যন্তি বক্তার? শ্রোতা যত্র ন বিদ্যাতে 

নগ্রক্ষপণকে দেশে রজকঃ কিং করিষ্যতি | 



১৪৬ নব বত্বমালা। । 

বস্তায় কি করে নাহি শআোতাঁর সমাজ, 

উলঙ্গ সন্গ্যাসী দেশে ধোপার কি কাজ £ 

৫৮ । চিতা চিন্তা । 

চিতা চিন্ত। সমাযুক্ত। বিন্দুমা ত্রবিশেষত?ঃ 

সজ্জীবং দহতে চিন্ত। নিজাঁবং দহতে চিতা । 

চিত! চিস্তা দোহামাঝে বিন্দু মাত্রে যা কিছু বিশেষ , 

নিজীবে চিতায় দহে, দহে চিন্তা জীয়ুস্তে নিঃশেষ | 

৫৯। জ্ঞান। 

জানন্তি পশবে। গন্ধাৎ বেদাৎ জা'নস্তি পশ্ডিত12 

চারাৎ্জানান্ত রাজানশ্চক্ষভ্যামিতরে জনাঃ ॥ 

« স্বাণে পশুদের জ্ঞান, পশ্ডিতের বেদের বিভবে, 

চর-চক্ষে দেখে রাজা, চন্মচক্ষে আর ধত সবে। 

৬০। ন দেবা ন ধন্মায়। 

ন দেবায় ন ধন্মীয ন বন্ধভ্যে। ন চার্থিনে 

ছুর্জনেনার্জিতং দ্রব্যং ভূজ্যতে রাজতক্করৈঃ & 

ন দেবার ন ধঙ্খীয়,--নহে ভাগী বন্ধ খা কিস্কর, 

হর্জন অজিত ধন ভোগ করে রাজা ও তস্কর ৷ 

৬১। পরম তত্তব। 
অধীত্য চতুরে। বেদান্ ধণ্মশান্ত্া ন্যনেকশঃ 
পরং তত্বং ন জানাতি দব্ধা পাকরসানিৰ 



নব রত্রমাল।। ১৪৭ 

চতুর্বেদ অধ্যয়ন, নান! শান্ত করি আলোচনা, 

লা জানে পরমতন্ব, পাকরস পাচক জানে না। 

৬২। ক্ষতি-পুরণ। 

দরিদ্রেতা ধীরতয়া বিরাঁজতে 
কুরূপত। শীলতয়া বিরাজতে 
কুভোজনং চোঞ্তয়। বিরাজতে 
বুবস্ত্রত। শুভ্রতয়া বিরাজতে । 

দরিদ্র ধীরতা গুণে শোভয়ে ধরায়, 
কুরধপ শালতা গুণে সুখে তারে যায়, 

কুভোজন উষ্ণতাক্প তবু দেয় কুচি, 

শুভ্র হলে কুবস্ত্রের দোষ যায় ঘুচি। 

৬৩। ধনোপাঁঞ্জন । 

ধনৈনি-ক্ষলীনাঃ কুলীনাভবস্তি 
ধনৈরাপদ। মানবানিস্তরস্তি 
ধনেভ্যঃ পরে! বান্ধবোনাস্তি লোকে 

ধনান্যর্জয়ধ্বং ধনান্যর্জয়ধবং | 

ধনে হয় কুলহীন কুলের শেখর, 

ধন বলে তরে নর বিপদ সাগর, 

বন্ধু নাই ত্রিজগতে ধনের মতন ; 

ধন অরজন কর ধন অবজন । 



১৪৮ নব রত্বমালা । 

৬৪1 গতস্য শোচন। নাস্তি। 

কৃতস্য করণং নাস্তি স্বৃতস্য মরণং তথা, 

গতপ্য শোচন। নাস্তি হ্যেতদ্ধেদ্বিদাং মতং । 

কৃতের করণ নাই, মৃতের নাহি মরণ, 
“গতস্য শোচন। নাস্তি'__শান্ত্রের বচন। 

৬৫। চোর না মানে ধন্মের কাহিনী । 

ব্যালং বালম্বণালং তন্তভিরসৌ রোদ্ধং সমুজ্জ্স্ততে 

ভেত,ং বজজমণিং শিরীষকুস্থম প্রান্তেন সন্নহাতি 
মাধুর্ধ্যং মধুবিন্দুন। রচযরিতুং ক্ষারা ন্ুধেরীহতে 
নেতুং বাঞ্চতি যঃ সতাং পথি খলান্ সুক্তৈঃ স্থধাস্তন্দিভিঃ 

মৃণালের তন্ দিয়ে সর্প কি বাধিবে, 

শিরীষ কুস্মবুক্তে হীরা কি বিধিবে ? 

মধু বিন্দু দিয়ে সিন্ধু করিবে মধুর, 
সুকথায় গলাইবে চিত্ত অসাধুর ? 

শু ০0] € 0) ৬৬। এক ধন্ুকে ছুই রঙ্জ, (7০ 9৮0085 0০ ৪ ১৩৭) 

সেবিতব্যে। মহাবৃক্ষঃ ফলছায়াসমন্িতঃ 

যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়। কেন নিবার্ধযতে | 

ফল ছারা ছুই দেয় খু'্ধি সেই গাছে, 

যদি ফল নাই পাই, ছায়াট। ত আছে। 



নব রত্বমালা । ১৪ 

৬৭ আবরণ । 

লমুদ্রোবরণ। ভূমিঃ প্রাকারাবরণং গৃহং 

নরেক্দ্াবরণে। দেশশ্চরিত্রাবরণাঃ স্ত্রিয়ঃ | 

মহাসিন্ধু:হন্থ যথা! মহী-আবরণ, 

গৃহ-আবরণ যথা প্রাচীর বেষ্টন, 

রাজ্য-আবরণ তথা হন বৃপোত্তম, 

রমণীর আবরণ সতীহ ধরুম । 

৬৮ । শফরী ফরফরায়তে । 

অগাধজলসঞ্চারী ন গর্বং ষাতি রোহিতঃ 

অন্গুঠজলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে । 

নিঃশনে অগাধ জলে রোহিত সঞ্চরে, 
অঙ্গুষ্ঠ প্রমান জলে শফরা ফরফরে । 

৬৯ | অনসম্তাব্য। 

অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে 

শিল। তরতি পাণীয়ং গীতং গাষতি বানর । 

অসম্ভাব্য না কহিবে, মনে মনে রাখি দিবে, 

প্রতাক্ষ যদি ও তাহ। হয্ব 3 

পিশল! জলে ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত পাক, 

দেখিলেও না হয় প্রত্যয় |” 

*্ ১ 



১৫৩ নব রত্বমালা । 

৭০1 ভন্ক। 

পাদপানাং ভয়ং বাতা পদ্মানাং শিশিরাভয়ং 
পর্ববতানাং ভদ্বং বজাৎ সাধূনাং দুর্জনাস্তঘবং। 

পবনে বৃক্ষের ভয়, হিম ভয়ে নলিনা শুকায়, 

পন্বতের ভয় বঞ্জে, সাধূজন ছুজ্জনে ভরায়। 

৭১। অব্যবশ্থত চিত্ত । 

ক্ষণে তুষ্টঃ ক্ষণে রুষ্টন্তঞ্টোক্রিষ্ট? ক্ষণে ক্ষণে 

অব্যবস্থিতচিভ্তস্য প্রসাদেহপি ভয়ন্কর? | 

ক্ষণে তুই ক্ষণে রুষ্ট, ভু রুট বার বার, 
যে চিত্ত অব্যবন্তিত প্রসাদ ও ভীষণ তার। 

৭২1 ব্ছ্যারাজ। 

ব্যাধেস্তত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়।শ্চ নিগ্রহঃ 

এতৈগ্যন্ বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ | 

ব্যাবিতন্র পররিজ্ঞান, বেদনার আশু 'প্রশমন, 

বৈছ্ধের বৈগ্ভ্ব এই, আঘধ্যের গ্রহন তান নন। 

৭91 বৈদ্যে। নারায়ণো। হরিঃ | 

শরীরে জর্জরীকুতে ব্যাধিগ্রস্তে কলেবরে, 

ওষ্ধং জাহুবাতো যর্বৈদ্যো নারাষ়ণোহুরিহ। 



নব রত্রমালা ১৫১ 

মহাব্যাধি জন্তুর শরীর যখন 

দঘধ গঙ্গার জল, বৈদ্য নারায়ণ । 
চর 

৭৪। ওমধাদি। 

হরাতকীং ভঙক্চ রাজন্ মাতেব হিতকারিণীং 
কদ্দ।চিৎ কুপিত। মাত। নোদরস্থ। হরীতকী । 

আরোগ্য চাহগো ঘদি খাও ভরীতক্ষী, 
মাতানম হিতকারী, আর ধণিব কি? 

মাতাও কুপিতা বদি কথন বা হন, 

উদরন্থা হরীতকী কভু না, রাজন্। 

৭৫। জ্র-হর। 

জ্ররাদেৌ লঙ্ঘন প্রাক্তং জরমধ্যে চ পাচনং 

জ্বরান্তে ভেষজং দদ্যাাৎ জরমোক্ষে বিরেচনং | 

লভ্বন জ্বরের আগে, মধোতে পাচন, 

জ্রাস্তে ওবধ, জর ছাঁড়িলে রেচেন। 

৭৬। বারি। 

অজীর্ণে ভেষজং বারি জীর্ণে বারি বলপ্রদং 
অন্বতং ভোজনাদ্ধেতু ভুক্তন্তোপরি তদ্বিষং ৷ 

অজীর্ণে গধধ জল, জীণে জলে বাঁড়ে বল, 

ভোঙ্গনাদ্ধে অমৃত সে, ভোজনাস্তেত গরল। 



১৫২ নব রত্বমালা । 

৭৭1 বৈছ্ধের কি ধ্য়োজন ? 

দিনান্তে চ পিলে€ ছুপ্ধং নিশীন্তে চ পিবেৎ পয়ঃ 

ভোজনান্তে পিবেৎ তক্রং কিং বৈদ্ন্ত প্রষ়োজনং £ 

দিবসাস্তে দুপ্ধপান, নিশান্তে উঠিয়া জল, 

ভোজনান্তে তক্রপান, বেদ্যেতে কি কাজ বল? 

৭৮। সারং শ্বশুরমন্দিরং। 

অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরং 

হিমাঁলয়ে হর? শেতে হরি; শেতে মহোদধো । 
অসার সংসার মাঝে, সার এক শ্বশুর-আলর, 

মহোদধি হরি-শয্যা, হরধাম দেখ হিমালয় । 

৭৯। কমলকুয় রের কারামুক্তি । 

৯ 

রা হয়ে গেল দিলী সহর, 

বিরাজে প্রাসাদে কমলকুয় র » 

জসল্মের হতে আইলা কালা, 
রঙ্গমহলে ৰন্দী একেলা 

দাসীর বাজারে নাই হেন রূপসী, 

হাঁর মানে তাঁর কাছে রাজমহিষী । 

২ 

ও রূপ হেরিতে সবাই অধীর, 

বাদসাজাদার বীর মহাবীর ; 



নব রত্বমাল।। ১৫৩ 

প্রাণ হাতে লয়ে পঞ্চাশজন। 

ভবে একে একে পশে জনানা ১ 

ঘুস দিয়ে করি বশ প্রহরীদলে 

প্রবেশে ওমরা যত রংমহলে ॥ 

তু 

বেরোয় ববে নিজণুহ ছাড়ি, 

আছিল তাদের লম্বা দাড়ী) 

বিদায় নিয়ে যেই ফিরিয়। আসে 

দাড়ীহীন দেখে সবাই হাসে) 

টাচীর্পোচা মুখে যবে ফিরিল ঘরে 

তাদের আপন মাতা চিনিতে নারে । 

৪ 

“আমায় ঘষে জন জিনিতে চায় 

দাঁড়ী গোৌঁপ ষেন রাখিয়। যায়” 

বরাঙ্গনার শুনিষ্কে পণ 

সাধিল সবে আদেশ মতন ) 

বেচারা কি করে তার] হুকুম শুনি, 

ওস্ক দাড়ী ভারি ভারি ফেলে অমনি । 

৫ 

আমীর ওমরার গুম্ফ দাড়ী 

লয়ে রচে বালা কঠিণ দড়ী; 

বাহির দেয়ালে লটুকে তায় 

প্রাটীর টউপ্কে দেশে পালায় । 



১৫৪ নব রত্বমালা। 

ঝুলায়ে দাড়ীর দড়ি প্রাচীর গায় 

দ্বারপালে দিয়ে ফাঁকী পাখী পালায়। 

শ 

বাদস। শুনিয়ে জলিল কোপে, 

ভয়ে থর থর সবাই কাপে) 

ঝুলিল কাষ্ঠে মেতেছিল বার! 

রংমহলে পাগলপারা 

আপন দাড়ীর ফাঁসে আলম্বমান 

আমীর পঞ্চাশজন! ত্যজে পরাণ। 

০ ফু রগ 

শুনি এ কাহিনী সবে হও সাবধান, 

রমণীর মায়াজালে দপো না পরাণ । 
[10091099512 07171 
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৮০ | রাঁজার আত্মগ্লানি। 

77151. চেতোা 0, 

(১00176 1]1. ) 

ইংলগ্ডের মহাঁকবি সেক্স্পা রর € 91/7:592০ ) প্রণীত 

হ্ামলেট (20719) নাটকের গন্নটি সংক্ষেপে এই হহ্ামলেটের 

পিতা ডেনমার্কের রাজা ছিলেন । তার পিতৃব্য 01800)05 আপন 

ভ্রাতাকে বধ করিয়! ব্রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছেন; মৃত রাজার 

মহিষীকে--আপন ত্রাতৃজায়াকে বিবাহ করিয়! রাজত্ব করিতেছেন । 

এই হ্যত্রে রাজা এবং রাজকুমার হ্যামলেট ইহাদের মধ্যে মহ! 



নব রহ্রমালা । ১৫৫ 

বাদ বিবাদ চলিতেছে । রাজা মনে মনে ভাবিতেছেন, হ্াামলেট- 

কে দেশান্তরে নিব্বাসিত করিবেন? রাঁজকুমারও একটা সুযোগ 

খুজিতেছেন কখন, রাক্গাকে বমালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন। 

এই সুযোগ উপস্থিত। রাঁজা প্রাসাদের এক কক্ষে আছেন, 

হামলে গিক্লা দেখেন তিনি তখন পুজায় ব্যস্ত । তাই তার 
নিজের অভিসদ্ধি হইতে বিরত হইলেন) ভাবিলেন এ অবস্থায় 
হত্যা করাটা ঠিক হয় না, কেনন! উহাতে হত ব্যক্তির পরকালে 

সদগতি হইবারই সম্ভাবনা । এ দিকে বাঁজা প্রার্থনায় প্রবৃত্ত 
হইলেন--সেই সময়ে ঠাভার মনে যে নানা ভাব তরঙ্গিত হইতেছে 

নাটকে তাহার সুন্দর চিত্র আছে। রাজার আত্মপরীক্ষার বর্ন! 

এইরূপ $-- 

হায় কি বিষম পাঁপ দহিছে আমাক্গ । 

পৃতিগন্ধ উঠে তার স্বর্-মভিমুখে ! 

স্যষ্টির আদিম কালে পড়ে অভিশাপ 

যার পরে-_ভ্রাতৃহ্ত্য। 1--সেই মহাঁপাপ। 

প্রভূপদ্দে এ বেদন। চাহি নিবেদিতে-- 

কিন্ত নাহি পারি। ইচ্ছা ষতই প্রবল, 

অপরাধ গুরুতর রোধে তার বেগ । 

ছুনৌকায় পদক্ষেপে উভয় শঙ্কট 

উপস্থিত ! কোন্ দিকে যাই নাহি জানি) 

কোন দিকে নাহি গতি--দীড়াই স্তম্ভিত! 

ভ্রাতরক্ত-কলঙ্কিত এই পৌঁড়। হাতে 

পড়ে যদি আরো! ঘোর কলঙ্ক-কাঁ টিম, 
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কি তাহাতে ? শাহি কিরে ত্বর্গের অমৃত্ত 

ধারা হেন, হয় যাঁহে কলঙ্ক মোচন? 

তুষার-ধবল পুন ? প্রভূ কপাগ্ণে 

কিনা হয় ভবে? পাপভক্প পরিহরি 

পাপী যদি তার শুণে তরিক্ষা না যায়, 

কিসের সে? প্রার্থনার বলই বা কিসের? 

দ্বিবিধ কি নহে তাহা? পাপের আশঙ্কা হেরি 

হয় তাহা আগু হতে করে সাবধান, 

নহে ত পতিত জনে তাব ক্ষমাগুণে 

করে পরিত্রাণ । চাহ তবে মুখ তুলি,-- 

অপরাধ এ আমার হয়েছে মাজ্জনা। 

কিন্ত হাক কি কথায় করি এ প্রার্থনা ? 

“ক্ষম প্রভু ভ্রাতৃহত্যা-অপরাধ মোর ?” 

বিছ্ত প্রার্থনা একি? নহে তা সম্ভব। 

যে উদ্দেশে হত্যা এই করেছি সাধন __ 

এশ্বর্ধয-আকাজ্ফা, রাজ্য, মহিষী আমার-- 
সকলি রয়েছে মোর ভোগে । হায় হায় ! 
মার্জনা কেমনে পাব ভুঞ্জি পাপ-ফল ? 

পঙ্কিল সংসার-আোতে দেখ! যায় বটে 

অর্থবলে ধন্ম কভু হয় পরাহছত; 

অন্তায় অজ্জিত যাহা সেই অর্থ দানে 

অপরাধী বিচার কিনিক্া! লয় কু ! 

সে বিচারে চোর হয সাধু বলে গণ্য । 

হোথ। ওপবার কিন্ত ব্যর্থ মন্ত্রবল। 



নব রত্তমালা। ১৫৭ 

সেই ষে অন্তরযামী তার স্ায়াসনে 

ছলনায় নাহি ফল! নিজ মুত্তি ধন্রি 

করম যাহার যাহ! হয় প্রকাশিত ১ 

এমন কি, অপরাধী আপন বিপক্ষে 

আপনিই দেয় সাক্ষ্য তন্ন তন্ন করি। 

কি রহিল তবে? অনুতাপ--অন্ুতাপ ! 

কি না হয় অন্ুতাঁপে! কিন্তুকি উপায় 

অস্কতাপ অণুমাত্র মনে নাহি যবে ? 
হায় হায় একি দশা হ'লরে আমার! 

মৃত্যুর কালিমা পুর্ণ রে দগ্ধ হৃদয়! 
রে প্রমত্ত মন মম, বিহঙ্গম যথা 

পলাবার তরে করে যতই প্রয়াস, 

জালে তত পড়ে জড়াইস্স!, ওরে, সেই 

দশা তোর! * দেবতারা রক্ষা কর দীনে। 

শেষ চে! দ্বেখা যাক কি হয় এবার । 

আড়ষ্ট এ জান্র মোর হোক্ অবনত । 

হৃদয় বকঠিণ, হোক তাহ! এবে 

কোমলাঙ্গ নবজাত শিশুর সমান! 

পূর্ণ হোক্ মোর মনস্কাম--শুভমস্ত-- 

উদ্ধে উঠে বাণী মম, ভূতলে পড়িক্বা রছে মন) 

ন। বার প্রতুর কাছে অগ্তমন! শুন্ত সে বচন। 
শেপ পাপী আা পপ ৩৯ পপ ০৮ ৭ ০ পপি জপ পা শী সা পপ শব 

* মুলে আছে 

[7161] 40215 | 



৫৮ নব বত্রমনল্, 

৮১1 পাঁরমীদিগের ভারতে আগমন । 

সপুম শতাব্াতে পারসাদেশ মুলমান জাতি কর্তক বিজিত ও 

তাহার শেষ রাজ। বাঞ্জযত্রষ্ট হইলে পর অবশিষ্ট অগ্রি-উপাঁসক ধর্ম 

নাশ ভরে দেশত্যাগা হইর। ভারতবর্ষে কাঁঠেওযাড় প্রদেশে দ্রিউ 

নানক বন্দরে আনা অবভার্ণ হন তথাঁর তীহানা উনবিংশতি 

বৎসর যাপন করিয়া জনৈক পারসী জ্যোতিষীর পরামশে সে স্থান 

হইতে গুজরাটে প্রস্থান করেন । এই বাত্রীদল সমুদ্রের উপর 'প্রবল 

বড় তুফানে আক্রান্ত হইয়া পরিশেষে গুজরাটের অন্তর্গত সঞ্জান 

নামক স্থানে নিপ্সিদ্ধে উপনীত হইলেন । সেই প্রদেশ তখন বাঁছু 

রাণা নামক এক ক্ষত্রির বাজার শাসনাধান ছিল । যখন পারদীর। 

ঘাছ রাণার শরণ প্রার্থনা করিলেন ভথন রাজা তাহাদের রীতি শীতি 

ধন্মাদি জানিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করাতে তাহারা নিজ জাত-বুত্তী্ত 

ষোড়শ সং্ভ প্লোকে সন্নিবিষ্ট করিনা রাজার কর্ণগোচর করেন। 

ইঙার কঠিপর় ধোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল ৫-- 

সূপ্যং ধ্যায়ন্তি যে বৈ হুতবভমনিলং ভূমিমাকাশমা দাং 
ভোয়েশং পঞ্চতত্বং ভ্রিভুবনসদনং হ্যাঁয়মক্ৈস্ত্িসন্ধ্যং 
ী ্ 

॥হোর্মভ্জং স্বরেশং বহুগুণগরিমাণং তমেকং কৃপালুং 

গৌর। ধারা? স্থবীরা। বহুবলনিলযাস্তেবযং পারমীকাঃ | 

যাহাব। ত্য্য, অনল, আশল, ভূমি আকাশ পঞ্চভূত ও বহগুণ- 

যুক্ত সুরেশ হোধ্জ্দকে স্তারমন্থ দ্বারা ভিসন্ধ্যা ধ্যান করে) আমরা 
সেই গৌর ধার সুবীর বহুবলনিলম্ব পারসীক । 

“গোর ধীর মহাবীর, পরাক্রমী পারদিক মোরা” 
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রম্যং স্বাঙ্গে স্থবস্ত্রং কবচ গুণমযুং কঞ্চুকং যে ধরন্তি 

যুক্তা সূর্ণাংস্পুষ্টামহিসুখপমিতাং বন্গনং সর্ববকট্যাং 
মুর্দাণং চিত্রবস্ত্রৈ্ঠ পটযুগলত লৈশ্ছাদযস্তীহনিত্যং 
গৌর ধীরাঃ স্বার। বহুবলনিলয়াস্তেবয়ং পাঁরসীকাঃ 

যাহার! স্বদ্দেহে কবচ গুণমন্ন কঞ্চক, কটিদেশে অহিমুখ রেশমের 

কটিবন্ধ, মন্তকে পটধুগল চিত্রবস্ত্ব ধারণ করে, সেই 

"গোর ধীর মভাবার পরাক্রমী পারসিক মো ।৮ 

উর্ণাব্ূপাং স্থবর্ণাং হ্বললিতফ লদাং জাহুবীন্সানপুণ্যাং 

মেঘাণাং চেব পুংসাং ঘনগুণরচিত।ং হেমবর্ণাঞ্চ রম্যাং 

নাগাকারাং বিশালাং গুরুজনবচনৈর্মেখলাং ধারয়ুন্তি 

শাস্ত্রোক্তাংশ্রোণিদেশেন্থ,কুতরজঘনে গৌরধীরাঃম্বীরাঃ। 

যাহার। গুক্কজন-বচনে নাগাকার বিশাণা সুললিতফলদ ত্র্ণবর্ণ 

্বোক্ত রেশমা পুমা মেগলা জঘন ও শ্রোণিদেশে ধারণ করে, সেই 

গৌর ধার সুবীর 'আমরা। 

বেশ্যাভিশেব সঙ্গং পিতৃমম শুচিতা শ্রান্ধক।লেহ গ্রিচিন্ত1, 
নো নাংদং বড্ঞবাহাং ্বপিতি নহি ধরায়।মহেপুম্পনারী 
বৈবাহ্ছে লগ্নশুদ্ধিন্ত্রশুচি নহি মত। ভর্ভৃহীন! পুরন্ধী? 
যেষামাঁচার এবং প্রতিদিনমুদিতো। গৌরধীরাঃ স্ববারাঃ। 

বেশ্যাসঙ্গ বজ্জন, পিতৃনম শুচিতা, আাদ্ধকালে অখ্রিচিন্তা, 

যন্ত-মাংল হোন, খঠুখতী নারীর ধরাশন্য। বজ্জনি, বিহ 
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লগ্শুদ্ধি, ভর্তৃহীনা পুরদ্শি অশুচি বলিয়৷ অবজ্ঞা না কর|, এই 
যাহার্দের নিত্য আচার। 

চত্বারিংশদ্দিনানি প্রচরতি ন বধু পাককার্্যে প্রসৃতা 
মৌনাঢ্য। স্বল্পনিদ্র। জপবিধিনিরত৷ স্মানসূর্ধ্যার্চনেষু 
ধ্যায়ন্তে চৈব নিত্যং মরুদনলধরাতোয়চন্দ্রার্কজ্ঞং 
যেষাং বর্ণে! ন হীনঃ সততমভয়তো গেইরবীরাঃ হবীরাঃ। 

বধূ প্রস্থত হইলে চলিশ দিন পর্য্যন্ত পাককাধ্য হইতে বিরত, 
মৌনাঢা, শ্বল্পনিত্র, স্নান সৃর্যযার্চনা জপবিধি-নিরত, মরুত অনল 

ধরা চন্দ্রার্ক ধানমগ্র, যজ্ঞসেবী, সদা অহীনবর্ণ আমরা সেই 

গোৌর্ধীর সুবীর । 

শ্রীহোর্মজ্দেজ্য মুখ্যঃ সকল বিজয়কৃৎ পুত্র পৌত্রেধু বৃদ্ধি- 
দাতাশ্রীঃ পাতু বোহযং বহুধনফলকৃন্নশ্যতু ক্লেশপাপং 

তে সর্বেব পারলীকাঃ সতত বিজ্রয়িনঃ শ্রীর্জয়ে চ্যৈবনিত্যমৃ 
গৌরাধীরাঃ স্থবীয়া বহুধলনিলয়ান্তে বয়ং পারসীকাঃ। 

«গৌরধীর মহাবীর পরাক্রমী পারসী আমরা 1৮ 
সেই সর্ববিজয়দাতা বহুধনফলদ শ্রীহোর্মজ্দ তোমাদিগকে 

রক্ষা করুণ ও তোমাদের পাপ তাপ নাশ করুণ, তিনি আমাদিগকে 

সতত বিজক্বী করুণ। সেই 

*গৌরধীর মহাবীর, পরাক্রমী পাঁরসী আমরা ।» 

রাজ! সন্তুষ্ট হইয়। তাহাদিগকে স্বীয় রাজ্যে বাস করিবার 
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অনুমতি প্রদান করিলেন ও তীহাদের বাসযোগ্য একখণ্ড ভূমি 

নির্দিষ্ট করিয়। দিলেন। 
বোশ্বাই চিত্র। 

্ পৃষ্ঠ ৪২৯ 

পারদীধর্শে 

অহর মজদ ৰা হোরমজ্দ মঙ্গল স্বরূপ গরম দেবতা। 

অহথিমান- দানবের নয়তান। 





নব-রতৃমালা | 

পঞ্চম ভাগ । 

তুকারাম-- 
এহাবাগীয় ভক্তকবির জীবনী ও অভঙ্গমাল। 





তুকারাম। 

পিট 

ভুকারাষ মহারাগ্দেশের একম্সন সাধুপুকষ ও প্রখ্যাত কবি। 

তিনি ১৫১০ শকান্দে (খৃষ্টাব্দ ১৫৮৮ ) পুণা নগরীর অনতিদূর দেছ- 

নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তুকারাম সেই সমক়কার লৌক, 

যে সময়ে মহারাঙ্রের জনপদ অনেককাল যুসলমানদের আধিপত্যে 

অবসন্ন থাকিয়া স্বাধীনতা প্রত্যাহরণেব জন্য সহসা উত্তেজিত হইয়। 

উঠে ও যবন অধিকারের ভিতরে এন্প রাজ্য প্রতিষিত করে 

যাহাতে শতাব্দীর মধ্যে মোগল সিংহাসন সমুলে কম্পমান হইয়। 

তগ্নদশ! প্রাপ্ত হয়। তুকারাম মহারাপ্রীধিপতি শিবাজীর সম-সাম- 

য়িক। যে ছুই শত বৎসর মহারাষ্ীক্নগণ স্বাধীন রাজ্য উপ- 

ভোগ করিয়াছিল, তাহ।র প্রারস্তে তুকারাম ও শিবাজীর 

গুরু রামদাস, এই ছুই মহাপুরুষ নৈতিক জগতে অত্যুদিত হন। 
তৃকারাম জাতিতে শুদ্র ও ব্যবসায়ে বণিক ছিলেন। তাহার 

পিতা মাতা বংশান্ুক্রমে পগুরপুরের দেব বিঠোবা ৰা বিট্ঠলের 
পরম ভক্ত ছিলেন ও তথায় তাহার! সর্বদাই তীর্থ করিতে যাঁইতেন। 

এইরূপ জনশ্রুতি যে, বিশ্বস্তর নামে তাঁহার কোন এক পূর্বপুরুষ 

চিরন্তন প্রথানুদারে পগ্ডরপুরে তীর্ঘবাত্রায় ব্রতী হয়েন। এইরূপে 

যষোৌলবার তীর্থ করিবার পর একদা রাত্রিতে তীহার স্বপ্ন হয় 



৮ তুকাঁরাধ ! 

যে, “বিঠোবা দেব ও রুক্সাই দেবীর স্বয়স্তু মুক্তি দেহুগ্রামের এক 
আঁম়বনে নিহিত আছে-তুমি গিয়া তাহা উদ্ধার কর- আর 

তামার পগুরপুরে তীর্থপর্যটনে যাইতে হইবে না1” পবে বিশ্বন্থর 

তাহ। উদ্ধার করিয়া দেছুগামে ইন্দ্রাণী নদীতীরে এক ক্ষুদ্র মন্দির 

নির্মাণ করত সেই শৃহ্িদ্বপন যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই অবপ্ধি 

বিঠোবা দেব বিশ্বশ্তরের কুলদেবত! হইলেন । 

তুকারাম বহ্লোজীর তিন পুতের মপ্রো মধ্যম পুন । তীহাল 
মাতার নাম কণকাই। বভেলাজীব বুদ্ধাবস্তায় ঠিনি তাহাব জো 

পুন সাওজীকে সংসারের ভাব অপ্ণ কবিবাপ প্রস্তাব করেন কি 

সাওজী একজন ভগবদ্তক্ত পুকষ, সংসারে বাশরাগ, কাজেই তুক! 

রামের উপরেই কন্মকাঞঙ্জের সমস্ত ভার ন্যস্ত হইল। তখন তাহার 

বরঃক্রম তেব বত্পর মাত্র--কতককাঁন পথান্ত তিনি সাংসারিক 

ব্যাপারে ব্যাপুত খাকিষা পিতা মাতার সন্তোব সাধন করিলেন। 

তাহার ছুই পত্রী ছিল। রখুমাহ ও জীজাই। কান পত্রী 

স্বভাব কিছু কর্কশ ছিল ও তিনি তাঁহার বাশার বৈরাগা ভাবেন 

উপর কিছু বিরক্ত ছিলেন। কথিত আছে থে একদিন তুকাবাম 

কতকগুলি ইঙক্ষদণ্ড উপহার পাইয়াছিলেন। আখের গোছা ঘবে 

অনিতে আনিতে পথিমধো কতকগুলি বাপক তাহার ভাগীদাৰ 

জুটিল। তিনি একে একে বিতপণ করিতে লাগিলেন, পরিশেষে 

তাহার হস্তে একটি দণ্ড মাত্র অবশিষ্ট রহিল। গৃহে কফিরিয়। 
আসির। দেখেন যে গৃহিণী কোথা হইতে সকল কথার সপ্ধান পাইয়।- 

ছেন। স্বামীর এইরূপ আচরণে জীজাই রাগান্ধ হইয়া সেই ইঙ্ষু 
গাছটি কাঁড়িক। লইরা পতির পৃষ্ঠোপরি এমন সজোরে প্রহার 

করিলেন বে তাহ! ছুই খণ্ড হইয়া! গেল। তুক্কারাঁম এই ছুই ইক্ষু 



উুকারাম। 

বণ হচ্ছে এইয়। শান্তভাবে কহিলেন-শ্রিক্ে, তুমি আমাকে এহ 

ভালবাদ যে এই আখগাছটি একলা থাহতে ভাল লাগিবে না বণিয়া 

তাহা দুই খণ্ডে আাঞ্গিয়। ফেপিণে, ঘেআমিও একট্রখানি প্রসাদ 
2 

পাহ। 1 
টা 

তুকারামের বংশতি বংসর বয়সে চাহার জ্ো্ঠা পর্ধী রখুমাইর 

যুত্যু হয়। এ বতসর ষন্ত নামক তাহার একটি পুত্রও মরিরা যায়। 

ইতিপুব্বে তীহার পিত1! মাতার বিম্বোগ ও তাহার ভ্রাতৃঙার়ার 

মৃত্যুতে তিনি অতান্ত শোকগ্রন্ত হন-_-এই ছুঃসমরে আবার তাহার 
জোষ্ঠ ভ্রাতা তাহাকে ছাড়ি তীরঘধাত্রায় চলিঘ যান। ইহার উপর 

দুর্ভিক্ষ ও অনকষ্ট, এই সকল কারণে তিনি সংসারের উপর খিবুক্ত 
ও সব্বত্যাগ! হইয়া ঈগ্বরারাঁধনায় জীবন উতসগ করেন। এইকপে 

তাহার জীবনের পৃব্বাদ্ধ অতিবাহিত হইল । 
তকারামের চিত পদাখলীর নাম “অভঙ্গ?? ) ইহা (বিবিধ 

তত্বকথায় পরিপুণ মহাবাষ্টার প্রাচীন সাহিততার এক প্রধান অঙ্গ | 

তুকার জীবনের অনেক গুল ঘটনা এই সকল কবিতার মধ্যেই 

প্রাপ্ত হওয়া যায় । কৃবি ইহাতে আম্মজীবনী নিজ হস্তেই এক 
প্রকাব পিখিয়া রাখিয়াছেন, কেবল উপধুক্ত বিষর সকল বাছিম। 

গইপে্ হইল। তাহার সহ্ভক্ত শ্রাতগণ তুক্ারামকে তাহার 

বৈবাগ। অবলম্বনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ষে সকল অভঙ্গে 

সেই প্রশ্নের উওর দিয়াছিলেন তাহার কিয়ুদংণ নিয়ে উদ্ধত কব! 
€গল। 

২৩৩৩ 

শৃ্রজাঁতি, সংদার চালাই ব্যবসায়ে, 

বিঠুঠল গৃহ-দেবতাঁ, পমি ভাব গারে। 



ভুকারাম । 

এ সকল কথ। কহা ভাল বড় শক্ষ, 

শুধাইছ, সেই হেতু কহিবাঁরে হয় । 

মা বাপের মৃত্যু হ'লে পড়িয়া সংসারে, 

সহিন্ুু কতই কষ্ট কহিব কাহারে ?£ 

ধন মান সঁপিলাম ছুরিক্ষের শ্রাসে, 

অন্নাভাবে গৃহিণী, মরিল উপবাসে । 

লজ্জা শরমে শেষে হয়ে মর? মরু”, 

2হ2খ শোকে একেবারে হয়ে জরজবর, 

ব্যবপাক্ে দেখিয়। দারুণ লোকসান্, 

দেবত। মন্দিরে গিয়ে £কনু বাসস্থান । 

এগারই দিনে আর্তিজ্ সন্কীর্তন, 

কিন্ত অধ্যয়নে তত নাহি ছিল মন, 

সাধুদের গুটিকত পবিত্র বচন 
সুখস্থ করিয়া! লেন করিয়ে যতন । 

অন্য কেহ যদি কভু গাইতেন গান, 

আমিও ভক্তির সাথে মিলাতেম তান । 

লজ্জা দূর করি পিয়া, শুদ্ধ করি প্রাণ, 

সাধুর চরণামৃত করিতাম পান । 

পর-উপকার সদ করিবার তবে, 

পরীরের প্রতি মারা দিন্ু দূর ক্রে। 

বন্ধদের অনুরোধে দিলাম না কাণ, 

সারের প্রতি আর রহিল ন। টান । 

অপরের পরামর্শ না আনি শ্রবণে 

জুত্য অসত্যের সাক্ষী করিলাম মন 



তুকারাম | 

স্বপ্নে মোর গুরুমন্ত্র করিয়া শ্রবণ, 

ঈশ্বরে অচল! ভক্তি করিনু স্থাপন । 

কবিত্ব প্রতিভা পরে স্ফপ্ধি পেল মনে, 

অর্পণ করিক্ুু হৃদি বিঠোবা চরণে । 

নিষেধ * হইল শেষে কবিতা লিখায়, 

বড়ই আঘাত তাহে পাইন্ু হিয়ায়। 
গ্রন্থ মোর ফেলি জলে, গেলাম মন্দিরে, 

দেবতা প্রসন্ন মোরে হইল। অচিরে । 
সৰ কথা বিস্তাবিরা কহিবারে পাছে 

সময় বহিয়া যায়, এত কথ। আছে । 

এখন যে ভাব মোর দেখিছ সকল, 

ভবিষাতে কি হইবে জানেন বিঠঠল ! 

ভকতে না উপেক্ষা করেন নারায়ণ, 

করুণাসাগর তিনি জানি এখন । 

পাণুরঙ্গে বলালেন যে কথা সকল, 

তাই একমাত্র মোর রহিল সম্বল 

১৩৩৪ 

আমি অতি দীন পাপী শুন সাধু সবে, 
এত ভালবাস মোরে কেন বল তবে? 

মনে জানিয়াছি গতি নাহিক আমার, 

এক ভেবে কাজ করি, লোকে ভাবে আর। 

* তুকারাম শুদ্র বঞ্িয়া একজন ব্রাঁঞ্গণ কতৃক তিনি কবিতা লিখনে নিষিদ্ধ 
হইয।ছিলেন। 



তুকারাম। 

কিছুতেই পুপ্সিল না অভাব যখন, 
বর্তমান দশ! তবে করিনু গ্রহণ । 

অবশেষে ফুরাইরা গেল মোর ধন, 

অবশিষ্ট যাহ কিছু কৈন্ুু বিতরণ । 

দারা স্থত ভাইদের করিয়া ব্ত্জন, 

হইলাম হতবৃদ্ধি বিষাদে মগণ । 

লোকমাঝে মুখ আর দেখাঁবনা মনে, 

কাটাই জীবন মম বিজনে কাননে । 

পেটের জ্বালায় মন হইল কঠিন, 

পেটের জালার হৈন্ছ দয়ামায়া হীন । 
যে যা” বলে বসে থাকি আপনার মনে, 

না শুনে “হা? দিয়া বাই সবারি ব্চনে। 

পুর্ব পুরুষেরা মোর ছিল ভক্ত অতি, 

তাহ আম ধিঠোবার করি গো আরতি 1 

তুক। বলে “কারে কথা নাহি শুনি আর, 

ভক্তদের এই গতি জানিননাছি সার ।” 

৯৬০৫ 

হে দেব যা কিছু মোন আছিল বিভব, 

আমার ভাপবি তরে নিয়াছ সে সব 

ছভিক্ষের কালে যত পড়িরাছি ক্রেশে, 

আমার ভালনি তরে হইয়াছে শেবে। 

শাক পেয়ে তোম পরে ভক্তি গেল দড়, 

সংসারের উপরে বিরাগ হল বড় । 



ডকারাম। ৭ 

ভালই যে পত্রী মম হইলা কর্কশা, 

ভাগ্য মোর লোকমাঝে এত যে দুর্দশা 

ভালই যে জগতে পাইন উপহাস, 

গোগেমাদি ধন ধান্ত সন হল নাশ। 

লোৌঁকলাজ না রাখিনু হউস মঙ্গল, 

তচোমাবে করিগ্ু হবি জীবন-সন্বল ! 

(তামার মন্দিরে আজি সপিলাম কায়া, 

তেয়াগিয়ে পুত্র জায়া সংসারের মায়া । 

“ভাগ্য মোর” তুকা বলে, “করিন্ছ ধারণ, 

একাদশী ব্রত উপবাম জাগব্ণ।”” 

উপরে তুকারাম ভীহার স্ত্রীকে কর্কশা বলিয়া উল্লেখ কত্রিয়া- 

ছেন-নিয়োদ্ধত কতিপয় শ্লোকে তাহার সেই স্ত্রীর উগ্রমু্চি 

আরো আলঞ্ত ভাবে চিত্রত দেখ। যায়| 

৫৬৩ 

আমারি বেলার উনি যৌগী, 

নিজের ত বাকি নাই সখ, 

সব সখ ধরে আসে, শুধু 

আমারি ত ঘুচিল না ছুথ। 

ঘরে মোর মন্ন নেই বলে 

বল দেখি যাই কার দ্বার ? 

এই পোড়া সংসারের তবে, 

আপদ সাঁহব কত আর? 

অন্ন অন্ন ক'রে বাত দিন 

ছেলেগুল খেলে যে আমায়! 



তকারাষ। 

মরণ তাদের হয় যি 

সকল বালাই ঘুচে যায় 
সকলি ঝেঁটিয়ে নিয়ে যান, 

তিলমাত্র ঘরে থাকা ভার। 

তুক। বলে “দূর পৌঁড়ামুখী, 

আপনি মাথায় নিলি ভার। 

এখন তাহার তরে মিছে 

কাদিলে কি হবে বল আর ?” 

৫৬৩৭ 

বোধ হয় এ পাবণ্ড, 

পূর্বজন্মে ছিল মোর অরি। 

এ জনমে স্বামী হযে 

বের সাধিতেছে এত কত্রি। 

কত হঃখ সব আর, 

কত ভিক্ষা মীগি পর দ্বারে, 

বিঠোবার মুখে ছাই - 

কি ভাল কল্েন এ সংসারে ? 

তুক! বলে “স্ত্রী আমার 

রাগিয়া কতই কটু ভাষে, 

কভু ব1 কাদিয়া মরে, 

কভু বা আপন মনে হাসে ।”” 

৫৬৮ 

ঘরে ছুটা অন্ন এলে 

ছেলেদের দেব কোথা খেতে । 



ভুকারাম । টি 

ভতভাগা ভা দেবে না, 

কলি পরের যান দিতে । 

তুকা বলে "অটিথিরে 

খনি নো ছিতে যান ভাত, 

রাক্ষসার মত এসে 

হতভাগা ধরে ৫মার হাত । 

জানি যে পৃৰ্বধ জন্মে 

কতই কবিয়াছিলি পাপ 1”, 

তকা বলে “এ জনমে 

তাহ এত পেততিছিস্ তাপ)? 

৫৬৩০ 

থাবার কোথায়_পাঁৰি বাছা, 

বাপ তোর থাকেন মান্দরে-- 

মাথায় জড়ান তিনি মালা, 

ঘবে আর আসেন না ফিংর। 

নিজের হলেই হল খাওয়। 

আমাদের দেখেন না চেয়ে। 

থর্ভতীল বাজিয়ে তিনি শুধু 

মন্দিরে বেড়ান গেয়ে গেয়ে । 

কি করিব বল্ দেখি, বাছা, 

কিছুই ত ভেবে নাহি পাই । 

ঘরে না বসেন এক রুতি, 

চগলে ধান মর্ণো সদাই । 

২ 



তুকারাম। 

তুকা বলে “ধের্ধ্য ধর মনে 

এখনে সকল ফুরায় নাই ।” 

৫৭০ 

গেছে সে আপদ গেছে, 

ঘরেতে থাকিবে তবু রুট, 
যাহোক তা হোক করে 

পেট ভ”রে খেতে পাব ছুটি । 

বোকে বোকে দিন এলো, 

জ্বালাতন হণ হাড়ে মাসে, 

তুকা বলে “যদিও সে 

দিবা নিশি কত কটু ভাষে। 

তুকারে তুকার স্ত্রী ষে 

মনে মনে তবু ভাল বাসে |”? 

৫৭১ 

ঘরে আর আসে না সে, 

কোন পরিশ্রম নাহি কোরে 

নিজে নাকি খেতে পা 

রোজ রোজ স্থুখে পেট ভোরে! 

না উঠিতে শব্য। হতে __ 

মিলি দলবল গুল। সাথে 

করতাল বাজাইতে 

আরম্ভ করেন অতি প্রাতে। 



তুকারাম। ১ 

থেয়েছে লজ্জার মাথা, 

জ্যান্তে তারা মড়ার মতন, 

ঘরে আছে ছেলে পিলে, 

তাদের ত না করে যতন। 

স্বী তাদের পোড়ে আছে -- 

হতভাগী লাজ ছু:খ ভরে 

অভিশাপ দিতে দিতে 

মাথায় পাথর ভেঙ্গে মরে । 

“ভাগ্যে যাহা আছে তাহা, 

তুকা বলে “থাক সহ করে” 

৫৭২. 

হেথা কেন আসে লোক গুলা, 

তাদের কি কাজ নাই হাঠে ? 

তুক1 কহে “ঈশ্বরের তরে, 

ব্রহ্গাগ্ড মিলেছে মোর সাথে। 

“ভাঁল মুখে ছু চারিটা কথা, 

না জানি তাহে কিক্ষতি আছে £ 

“কোথাও যায় না যারা .কু, 

ভালবেসে আদে মোর কাছে। 

“এ৪ সে বাসে না ভাল হায়, 

ভাগ্য কি বা আছে এর বাড়া 

“সকল লোকের পাছে পাছে 

কুকুরের মত করে তাঁড়া ৮ 



১২ তুকারাম। 

তুকারাম সংসার আত্ম হইতে অবস্থত হইয়া ভজন পৃক্সন 

কীঙ্ণে পিনবাপন করিতে লাগিলেন । প্রত্যষে স্নান করিদা 

[খখোবার মন্দিরে গমন ও দেবপুজাদি স্যাপন করিনা অরণোয 
প্রস্থান, এই তার নিত্য নিয়মিত কন্ম। দেহুর তিন কোশ 

পশ্চিমে “ভাগারী” নামক পাহাড় তাহার প্রিক্জ আবাদন্থান ছিল। 

তথায় সমত্ত দিবস ধ্যান ধারণায় মগ্প থাকিয়া সন্ধ্যার সময় দেভতে 

ফিরিয়া আসিয়া বিগোবার মন্দিরে ভজনাদি করিতেন । 

এইরূপে তীহার দিন যায় । এখনে পষ্ান্ত তাহার * জীবনের 

শতি নিরূপিত ও বিশ্বাসের স্থিরতা সম্পাধিত হয় নাই। মাঘ 

মাসের দশমী শুক্ুপক্ষের রাত্রিতে তাহার এক স্বপ্ন হয়, তাহাভেই 

তাহার জীবন-ক্রোত নিয়মিত হইল। সেই স্বপ্পে বাবাজি নামক 

'একব্যক্তি তাহার নিকট আবিভ্তি হন ও চৈতন্যের শিষা বলিয়া 

আপনার পরিচয় দিয়া! তুকারামকে “বাম, কৃষ্ণ, হরি” এই আঙ্ছে 

দাক্ষিত করেন এবং রাঘব- টৈতন্য ও কেশব-চৈতন্যকে গু 

বলিয়া মানিতে উপদেশ দেন! সেই সময় অবধি তুকারামের 

হদয়-গ্রন্থি খুলিয়া গেল--দকল সংশয় শন হইল। তাহার 

মনে যে অগাধ শান্তি ও আশার উদ্রেক হইল তাহা নিজেই কতিপ 

ধ্বোকে বর্ণন করিয়াছেন । 

১৭১ 

শুন দেব, মনে যাহা করেছি নিশ্চয়, 

জীবন সঁপি্গ পদে হইয়ে নিভয়। 

সকলি করেছি ত্যাগ, তোমারেহ চাই, 
দুশয় আশঙ্কা ভয় আর কিছু নাই । 



তকারাম। ১৩ 

€২ অনপ্ত দেব, মোর মাছিল সম্বন্ধ ডোর 

তব সাথে বহু পুর্বে যাহা, 
মিলি যত সাধূগণ, আমাদের সে বাধন 

দুঢ়তর করিলেন আহা ! 
আর কিছু নাই, শুধু ভক্তি ও জীবন, 

যা আছে তোমারি পদে করেছি অর্পণ । 
সাধুগণ সপিয়াছে, আমারে তোমারি কাছে, 

আমি কনু ছাড়িব না ও তব চরণ; 

তুমিই কর গো মোর লজ্জা নিবারণ । 

এই সময় হইতে তুকারাম কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। ফে 
ঘটনায় তিনি ভারতী-বন্দনার জীরন উৎসর্গ করিলেন তাহ 

১৩২২১ শ্লোকে বণিত হইয়াছে । 
১৩২৬ 

নামদেব পাগুরঙে লয়ে সঙ্গে কনে 

একদা দিলেন দেখা স্বপ্নে তিনি মোরে। 

আদেশ করলা মোরে কবিতা রচণে, 

মিছ) দিন না যাঁপিয়। প্রলাপ বচনে । 

ছন্দ কহি প্রিলা মোরে--গণ্তার সে বাণী, 

বিহঠলজী নিজ হস্তে ধরেন লেখনী । 

কহিলেন পীঠ মোর চাপড়িয়। হাতে, 

একশত কোটি শ্লোক হইবে পুরাতে । 

১৩২১ 

যদি মোরে স্থান দেও তব পদছায়, 

দিবানিশি সাধু সঙ্গে রহিব সেথায়। 



১৪ তুকারাম। 

নাহা ভাল বাসিতাম ছেড়েছি সকল, 

তুমি মোরে ছাড়িওনা শুন গো! খিঠঠল, 

চরনের একপাশে দেহ স্দি স্থান, 

শান্ত স্ুথে কাটাই এ মম পান । 

নামদেবে তুকাকাছে পাঠালে স্বপনে, 

তোমার প্রসাদ এই গাথা রল মনে । 

লোকের বিশ্বাস এই যে তুকারাম, কর্ব নামদেবেৰ অবতার 

[বিশেষ । মুকুন্দগাঁজ, ভ্ঞানছের, নামদেব, মারা দেশে আদি 

কবির মধ্যে পরিগাশত। নাননেবের মৃতাকাল একান্দ ১২৫৯ 

( খৃষ্টান্দ ১৩২৮)। নামদের ৪ হুকারামের সন্বঙ্গে তাপতি তাহার 

“ভক্তলীলামৃত” গ্রন্থে লিখিগাঁছেন বে নামদেব শতকোটি অভঙ্গ 

রচনার কৃতনঙ্কল্প ভইরা ৯২ কোট 5৯ লক্ষ ভঙ্গ রচিয়া মানবলাল। 

সম্বরণ কণররাছিলেন) ঠিনই নিদ্দি্ সংখ্যা পুরণ করিবার 

উদ্দেশে হৃকারাম হইয়া পুিবীতে পুনজন্ম গ্রণ কদেন।  কখিত 

আছে বে তদন্বপারে ভুকারাম ৫ কোটি ১লঙ্গ ৪৪০০০ শ্লোক 

রচনা করেন কিন্ত প্রন্নত প্রস্তাদে হুকারানক্কত ৪১৬০০ব অধিক 

সংখ্যক অভঙ্গ প্রাপু 5গর!। ঘা শা । তুকারান এই সকল অভঙ্গ 

অধিকাংশ বিঠোবা মন্দিরে বচনা করিতেন ॥ কবিতা রচনাল 

উপবোগ। আর একট পিন স্তান তাঙার মনোনীত ছিল, সে 

স্থান্ট এখনো কোন ভ্রমণকাবা দেহ দশনে গেলে তাহাকে 

“তুকার আশ্রম” বণিন্া দেখাইয়া বেওয়া হয়। 

এই সময় “ভদ্গন ও কথক ভা” এই ছুই দ্বার ধিরা ভুকারামের 

কিই শপ বিশেব ক্ষি পার । ছন্দোময় বাকো ঈগ্বরের ভজনাধ 

মান “ভগন্ | এজন-কল স্বরচিত কাবা অখবা গীঠাবালি 



তুকারাম। ১৫ 

গান করেন ও পরে শ্রোহবর্প সমস্বরে সেই গানে যোগ দেন। 

এইব্ূপ ভজনের সমর তুকারান হয়ন অগণ্য অগণ্য অভঙ্গ সদ্য 

সদ্য রচনা করি! গান করিতেন, তাহা কালক্রমে বিলুপ্প 
হন! গিরা থাকিবে । এইট সকল অভঙ্গ লিপিবদ্ধ হইলে 

ইহাদের সংখা! প্রবাদ-অন্গ্ারী কোটি না হউক, নিদানপক্ষে 

লক্ষেও পৌছিতে পারিত। তুকারামের অভর্গ জনসমাজে সমাদৃত 

ও প্রখ্যাত হহবার অপর এক সুত্র “কথকতা” । মহারা প্রদেশে 

ধর্ম বিষরক বঞ্তত] ও ক্যাখ্যানের প্রধান সাধন কথকতা । 

ইহাতে কথক দেব বন্দণাপি পাত করিবার পরে কোন একটি 
কবিতা কিন্ব। বচন অবলদ্ষণ করিয়া বক্তৃত। মারন্ত করেন। নানা 

গ্রন্থ হইতে উপর্দেশ প্রধান ও মধো মধ্যে গণ হতিষ্থাস ও কথা- 

চ্ছলে আহবণের মনোরঞ্জন করত কবিতাটির মম্ম তাহাদের 

হদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া, কথকতার উদ্দেশ্য । সঙ্গাত কথকতার 

এক প্রধান অঙ্গ । কথক, কাব্য ঘগব। পুরাণাধি গ্রন্থ হইতে বে 

সকল কবিতা ও বচন পাঠ করেন তাহা শ্রোহগণ তাহাপ পশ্চাতে 

আবৃনত্ত করেন। মখারাষ্টে কথকেরা বহু মানামপদ ও তাহাদের 

উপদেশ সাধ।রণ জনসসাজে ধন্ প্রচারের বিশেষ উপবোগী।  এই- 

ন্ূপ বন্তৃতা য্দূর ফাপোপধারা হইতে পারে তুকারামেগ মুখে 
তাহার চতুগুণ ফল প্রসব করিত, সন্দেহ মাহ । কেননা তুকা- 

রামের বঞ্তত। কেব্ণ বুধের নর-তাহার হৃদয়ের গভীর ওম 
প্রদেশ হইতে তাহা নিঃহত হইত। তাহার পবিত্র চত্রিত্র, অক্ক- 

ত্রিম ঈথর ভক্তি ও বিন। মুপ্যে উপদেশ প্রদান, এই ত্রিবেণী 
সঙ্গমে তাখার প্রতি লোকের শ্র্ছ। বিশেষ বূপে আকৃষ্ট হইত । 

তুকারামের কার্ডি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ছষ্টলোৌকেল বিদ্বেষ? 



৮৬ তুকারাম। 

তাঁগার উপর নিপতিত হইল। শূদ্র হইয়া তিনি বেদোদধ্োধন 

করেন--গুরুর স্তায় ধন্মোপদেশ.দেন--লোকের। ভক্তিভরে তাহাকে 

দণডবং প্রণীম করে-_ ইহা ব্রাহ্মণদের চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। 
ব্রাহ্ষণজাতির মধ্যে কোন কোন ছুরায্মার দ্বেষ ও ঈর্ষা জলিয়। 
উঠিল ও তাহারা তুকারামের প্রতি বৈরসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

দেহুগ্রামে মন্ধাজী নামে একজন গোৌঁসাই বাস করিতেন--ঠাহার 

হস্ত হইতে তুকারামের উপর অত্য[চারের প্রথম হ্ত্রপাত হয়। 

বিঠোবা-মন্দিরের পশ্চাঙ্ভাগে মন্ধাজীর একটি বাগান ছিল, তাহ! 

তিনি কীটাগাছের বেষ্টন দিয়) ঘিরির। লইলেন ॥। একাদশীর দিন 

দেহুৰ এক উৎসবের দিন, মে দিন বিঠোবা-মন্দির লোকে লোকা- 

রণ্য হইপ্নাছে। তুকারাম দেখেন যে এই সকল কাটাগাছে লোক- 

দিগের প্রদক্ষিণ স্থান পর্যন্ত অধিকৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া 

তিনি স্বহস্তে তাহ উৎপাটত করিয়। স্থান পরিষ্কত করিয়! দিলেন । 

ইহাতে মন্বাজী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই সকল কণ্টক-যষ্টি দিয় তুকা- 

রামকে উত্তম মধাম খিলক্ষণ প্রহার করিলেন। তুকারাম এ 

প্রহারকের প্রতি বিশ্দুমাত্র কোপ প্রকাশ না করিয়া! তাহার নিত্য 

নিয়মিত কণ্মে ব্যাপৃত রহিলেন, থেন কিছুই হত্ব নাই। “অসাধুং 
সাধুন! জয়ে২», এই উপদেশ মত কার্য করিয়৷ জয্রূলাভ করিলেন । 
তুকারাম যে কয়েকটি শ্রে।কে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা 

নিম্নে উদ্ধত হইল-- 
৩৫৫ 

“অসাধুং সাধুন1! জয়েৎ” 

ছাড়িব ন। ছাড়িব না, ছাড়িব না হে বিঠোবা 

ভোমারি চরণ । 



তুকারাম । ৬৭. 

২৩ই খঙণা আসে, আান্ুক কি করিবে সে 
না হয় হইবে মরণ । 

শপ্নধারী মাসি কেহ, খণ্ড ঘি করে দে, 

তবু নাহি ভরি । 

তুকা বলে “সাবধান, হোয়ে আছি আগুয়ান, 

চিতে মোর শম গুণ ধরি |”? 
২১৫৩ 

বেদ এস হড় ভাল, বিঠোবা হে কলে ভাল, 

শাপে বর দান! 
শমাগ্ণ শেথাবানে,  হানিলে এ দেহোপাবে 

কণ্টকের ব্বাণ। 

₹টু কাটব্য গালি, মোর পুষ্টে দিল ঢাপি 
তাহে পাই প্রাণ- 

ধুকা বলে “কৃপা করি" সংভারিয়া কাধ আতি 

দিলে পর্িজাণ 7? 

৩৫ এ 

৬বিন্থ তরিন্ু দেব বালে আমায়, 

অদৃষ্টে বা ছিল ভাল, তাই মোব ঠাই ঠলে। 
[ক বণিব হাষ 

ঘতনে মরল চিতে, কাট। ঠুলি শিজ হাতে, 

পথের আটক । 

“কত নহি” তুকা বলে, “নাশি কিন্ত বিপুদ্লে, 
হৈম্নু নিফণ্টক |” 

একপ সহিষুঃহাব ফল অচিরেই ফলিল। তুকার সাধু ব্যবহারে 
ও 
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মন্বালীর ক্রোধানল আপনাপনি নিবিয়া গেল ও তিনি তুকারামেব 

প্রতি বিরক্তি ভাব পরিত্যাগ করিয়। তাহার অন্ুরক্ত তক্তের মধ্যে 

গণ্য হইলেন । 

পুণার নিকটবর্তী বাঘোলী গ্রামস্থ রামেশ্বর ভট্ট নামক আর 
একজন ব্রাহ্মণ তুকারামের উপর অত্যাচার আরম্ত করিলেন । 

তিনি তুকারামের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অসুলক অভিবোগ উপস্থিত 
করিয়। তাহার প্রতি গ্রামাধিকার।দিগের বিদ্বেষ জন্মীইয়া দিলেন ও 

দেহুর পাটেলের নিকট হইতে তাহার গ্রাম বহিষ্করণের এক অনুক্ঞ।- 

পত্ধ বাহির করিলেন । তুকারাম মহা বিপদ্দে পড়িয়া এইরূপ 

আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 

গায়ের মণ্ডল, করে গগুগোল, 

কার কাছে ছুটি ভিক্ষা মাগি গো এখন । 

নিয়ম ভঙ্গ দোষে, দোষী করে রোষে, 

আদালতে নিক চলি, বলিয়া শানায়, 

মিলে লোকগুল, বুঝাইল ভুল, 

লাভে হতে ভিখারীর অন্ন মার যায়। 

এ হেন অসৎ সঙ্গে রহিব না আর, 

তুকা বণে “চল যাই,.পাডুরঙ্গ দ্বার» 

রামেশ্বর ভট্ট তৃকারামের হীনজাতির প্রতি লক্ষ্য করি! বহুবিধ 
তীত্র ভত্খসন। সহকারে তাহাকে কবিত! রচনা করিতে একেবারে 
নিষেধ করিলেন । তুকারাম বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন--“আমি 
অল্পন্বল্ন বাহা কিছু রচনা করিয়াছি সকলই পাওুরঙ্গের আদেশে, 
কিন্তু দেখিতেছি ব্রাহ্মণের আদেশও আমার শিরোধার্ধ্য, অতএব 
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আপনার 'াজ্ঞামসারে এখন হইতে আমি কবিত1 রচনাম্ন বিরত 

হইলাম_-যে সকল কবিতা! আজ পর্য্যন্ত বিরচিত হইয়াছে তাহা কি 
কর! যাইবে মহাশয় অনুমতি করুন|”, রামেশখুর ভট্ট তাহার রচিত 

গ্রন্থাধবলী জলমগ্র করিবার আদেশ করিলেন । তুঁকারাম অগত্যা 

তাহাতে সম্মত হইয়। দেছতে গিয়। বিঠোবা দেবের নিকট সসস্ত 

বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । তৎপরে তাহার গ্রন্থ ছই প্রস্তরফলকের 

মধ্যে রাখিয়। কাপড়ে যত্বে বাধিয়া নিজ হস্তে ইন্ত্রায়ণী নদীতে 

নিক্ষেপ করিলেন । পরে লোকেরা আসিয়া বিদ্রপ করিয়। বলিল--. 

“সন্স্যাসিজি ! আগে একবার তুমি খাতাপত্র নদীতে ডুবাইয়া 

সংসার ডুবাইয়া দ্িলে--এখন আবার তোমার কবিতাগুলি নদীতে 

ডুবাইয়া পরমার্থ ও ডুবাইলে--তোমার এ-কুল ও-কুল ছুকুল গ্েল।” 
এই সকল কথা তুকারামের বক্ষে বজ্রপাত তুল্য আঘাত করিল । 
তিনি অন্ন পান পরিত্যাগ করিক্া বিঠোবা-মন্দিরের প্রাঙ্গণে পড়িয়া! 

রহিলেন ও যে পধ্যস্ত তাহার প্রার্থন! পূর্ণ না হয় সে পর্য্যস্ত উদ্চি- 

বেন না নিশ্চয় করিলেন। এইকূপে ত্রয়োদশ দিবস অতিবাহিত 

হইল। 
তাহার আসন্নকাল উপস্থিত। শক্রদের উল্লামের আর সীমা 

রচিল না'। তাহার! মনে মনে কত দর্প করিতে লাগিল--এবাস্র 

আর 'এই শুদ্রটার মুখ হইতে বেদবাণী শুনিতে হইবে না! কিন্ত 
স্বয়ং বিঠোবা ধাহার সহায়-_তাহার কি ভয়? কিসের অভাব ? 

অচিরাত তাহার প্রার্থনা পুর্ণ হইল। ত্রয়োদশ দিবসে তীহার গ্রন্থ 

নদীর উপর ভাসিয়া উঠিল ও লোকেরা তাহা তুকারামের নিকট 
আনিয়া উপস্থিত করিল। এই উপলক্ষে তিনি যে সকল শ্রোেক 

বচন করিয়াছেন তাহ নিষ্ষে প্রদর্শিত হইতেছে-- 



২২৪২ 

অন্তাম করিনি ঘোর -- 

মরমে বিধিছে অনিবারে, 

লোকেব গঞ্জনা শুনে, 

কত কষ্ট দলেম তোমারে । 

মোর হু ভাগী তুমি, মুমতি দীন "আমি, 

অনাহানে অনিদ্রান্স তের দিন রহি, 

মম ছথে দুঃখী কবি তোমারে, শরমে মনি “- 
ভাই শৌ দ্বিগুণ জলা সহি! 

আমাব মরণ পায় ফেলি তব শিরে, 

কাজেই বাচাতে তাই হল মুসৃধ্রে | 

“জল মধ্যে গ্রন্থ খানি করে সংরক্ষণ, 

তরকা বলে, '“নিজ ওক্তে করিলে রক্ষণ) 
২৭৩ 

বুপামক়ী মা আমাব অনাথ শরণ, 

ধালকের দেশে মোলে দিলে দরশন 

প্রকাশি সগ্ণ মূকি শান্ত কর চিতে, 

আলিঙ্গন দিবে পবে হারিলে ভকতে। 

বদর সহায় দিয়ে, সাধ সঙ্গে মিলাইয়ে, 

উদ''ব কৰিলে মোরে সব ছুঃখ হতে । 

একা বলে, *অশরণে, ক্ষমা কর গো জনন 

নাঁচি কর্পপুটে 

বলেও ভোমাবে মা, আর ক ফেটছিক স্ 

6 10হন স্ধতে 
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*ব্১99 

পহিপ অবাধে আমি সহস্স পীড়ন, 

ফেলুব্ বিপদে ঘোর যতই ছুর্জন। 

তোমাম আমার লাগি ফেলিব না দায়ে, 

আমায় রেখো গো'মাতা তৰ পদ্ছায়ে। 

এবার করেছি দোষ আমি যে চণ্ডাল, 

জলে আগুলিয়ে গ্রন্থে রাখিলে কপাল । 

মন্দমতি সে সময়ে ন! নু বিচার, 

(তামারে ডাকিতে মোর কিবা অধিকার । 

জানি না আমি হে দেব কেমনে মহতে, 

আমার যে ক্ষুদ্র ভার, কহি গো বহিতে 1 

হবাব ধা হয়ে গেছে বুথা এ শোচন।, 

তুকা বলে "জানিলাম ভবিষ্যা যোজনা |” 

২৪২ 

[কি জানিবে পাগ্ুরক্গ, তব অন্ত এ পামর, 

কি না তুমি কর দেব, যদি ধেধ্য ধরে নর। 

আমি অতি মূঢমতি উতলা হইন্থু, 
তবু কপানিধি তব আশ্রয় লভিনু । 

দেবের তুমি হে দেব, জীবের জীবন, 

কেন তবে করি মোর। বুথায় ক্রন্দন ৷ 

তুকা কহে সকাতরে--“পতিত এ জন্ব 

'ত৭ ঘারে ধা দিম্--অগ্ায় কেমন 1” 



৮৬ তুকারাষ। 

২২৪৬ 

কেন এত ডাঁকিলাম হরি হরি করি, 
আঘাত কি করেছিল পিঠে তত্র ছুরি ? 

র”য়ে তুমি ছুই ঠাই জলে আর স্থলে, 

রক্ষণ করিলে গ্রন্থে, তুকারে বাচালে। 

নাবাপে তাড়ান হেরি একটু অন্তায়, 

তুমি কিন্তু কত সও কি বলিব হায়। 

তুক1 কহে “্কপাময়, কেমনে বাখানি 

তোম! হেন হিত্তকারী--নাহি মোর বাণী” 

২২৪) 

ম হ'তে মায়ালু তুমি, চাদ হ'তে তুমি হে শীতল, 

তোমাতেই, আহা! মরি, বাস করে প্রেম সু-নিম্মল ॥ 

তুমি ত পুরুষোত্তম, উপমা] কোথায় । 

তোমার নামের গুণে পাপী তারে যায়| 

অমৃতে স্থজিলে, নিজে তা হতে মধুর, 

তব স্থষ্টি পঞ্চ হত এই বিশ্বাস্থুর | 
শ্ন্ধ হয়ে নমে প্রত তুকা তব পাস, 

অপরাধ ক্ষমা কর, এই ভিক্ষা চায় ॥ 

২২৪৮ 

ছণ্ডণ অন্যায়ী আমি কত আর ক'ব, 

বিঠ্ঠল আশ্রয় দেহ, আর কি ঢাহিব। 

জানি গো যে এ সংসার--হুশ্তর ভক্লাপ, 

থাকিতে না পারি ইপে তিষ্ে ক্ণকাল 8. 
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বাসনার যে তরঙ্গ করে কত রঙ্গ, 

সে কল্লোলে পড়ি যদি শাস্তি হয় ভঙ্গ । 

তুক। বলে “পাওুরঙ্গ, তুমিই ভরস।, 

বিরাঞ্জি খদয়ে মোর ঘুচাও ভুর্দাশা ।+ 

তুকারামেক্প কবিতাগুলি ইন্দ্রায়ণীতে নিক্ষিপ্ত হইবার পর 
তাহাকে বিভ্রান্ত দেখিয়। কেহ তাহাকে বলিয়াছিলেন যে তুমি 

বিঠোবার প্ররূত ভক্ত নও, তোমার ধৈর্য্য নাই, বিশ্বাস নাই, 

তোমার ভক্তি কেবল ভাগ মাত্র । তুকারাঁম এই কঠোর বাক্যবাণে 
মন্্মীহত হইয়া পড়িলেন কিন্তু তখন অপর কাহাকেও কোন কথা না 
বলিয়া! বিঠোবার নিকট এইরূপে ক্রন্দন করেন-_ 

সেবকে করুণা করি, বিচারিয়। বল, হরি। 

আমিকি গো নহি তবদাস? 

তোমার চরণ ভিন্ন, এ জগতে বল অন্ত 

কিবা মোর আছে অভিলাষ? 

কার তরে সুখ আশা, সংসারের ভালবাসা 

বল, সৰ ঢেলেছি অনলে ? 

যদি মোর ধৈর্য্য নাই, ও চরণে ভিক্ষা চাই, 
বলীয়ান কর তব বলে। 

বীজ যি দয়াময়, অনলেতে দগ্ধ হয়, 

জিয়ে পুন তোমারি কৃপায়। 

এ কঠোর পরাক্ষায়, প্রাণ যদি ফেটে যায়, 
তবুও পড়িয়! রব পায়। 

কুকা বলে “কি বলিব. কার কাছে নিবেদিব, 
কে বুঝিবে প্রাণের ক্রন্দন ? 



১৪ তুকারাম। 

ইহকালে পরকালে, কেহ মোর কোন কুলে 

নাহি হরি, তুমিই শরণ।” 

এদিকে যেমন নদীর বক্ষ হইতে তুকাবামের গ্রন্থোদ্ধার হইল - 
ওদিকে আবার তুকা-বিদ্বেষী রামেশ্বর ভট্টের ছুদ্দশার পরিসীম। 

রহিল না। প্রবাদ এইরূপ যে, পুনার জটৈক ফকীরের একটা! 
পাতকুক্া! ছিল, রামেশ্বর ভট্ট তাহার জলে স্নান করিয়া দেখেন ষে 

তাহার শরীর শীতল হওয়া দুরে খাকুক্--তাহার সর্বাঞ্গ জলিতেছে, 
বোধ হইতে লাগিল যেন ত্তীষ্ভার শরীর অগ্রিকৃণ্ডে দ্ধ হইতেছে। 

অনেক দিন এইরূপ ছুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর তাহার স্বপ্ন 

হইল যে তুক্কারামেব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এ রোগের একমাত্র 

ওুঁষধ | তুকারামেব গ্রশ্োদ্ধারের কথাও এ সময় তাহার কর্ণগোচব 

হইল। অবশেষে তিনি তাহার কতাপরাধের জন্ত বিস্তর অন্ততাপ 

করিয়৷ তুকারানের নিকট ক্ষম! প্রার্থন। করিলেন। তুকারাম তাহাব 

এই উত্তর দেন £-- 

১৭৫১ 

চিন্তশু“ছ হলে পরে শব্র হয় মিত্র; 

বাঘে নাহি খায়, সাপে না ধংশায়, এমনি বিটি । 

বিষ সে অমৃত, বিপদ সম্পদ, অনীতি সেও হত নীত। 

ছুঃথ অমঙ্গল, প্রসবে শুভ ফল, অগ্নিজাল৷ হয় প্রশমিত । 

প্রাণীতে প্রাণীর টান, ভাবে সবাই সমান, 
এই ত গে! স্বাভাবিক রীত। 

তুকা বলে “তোম! পরে তুষ্ট নারায়ণ, 

অন্গতবে তাহ! তুমি বুঝিলে এখন ।” 
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শুইক্ষণ অবধি 'রামেখবর ভ তুকারামের একজন পরম ভূক 
শিষ্ক হইলেন। ধাহাঁকে শূদ্র বলিক়্! দ্বণা করিতেন তাহাকে দেবতা! 

স্বপে পূজা! করিতে লাগিলেন । এক্ষণে তাহার বোধগম্য হইল যে 
পভগবজ্জনের কোন জাতি নাই--যেষন শালিগ্রাম প্রস্তর হইয়া ও 

পুজাহ, সেইরূপ ঈশ্বরান্থরাগী পুণ্যাত্বার প্রতি নীচ জাতির দোষ 

অর্শেনা। এই কলিষুগে ব্রাহ্মণের! কর্মকাণ্ডের কুচক্রে পড়িয়া 

আত্যভিমানে ছুর্দিশাগ্রন্ত হইয়াছে । তুকা সামান্য ব্যবসায়ী বণিক 

নহেন--তিনি বিঠোবার চরণদাস - তাহার মত জ্ঞানী ও ভক্ত 
পুরুষ পৃথিবীতে 'আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই ।” এইরূপে তুকার 
প্রতি রামেশ্বর ভট্টের ভাব আশ্চর্ধ্ক্রপে পরিবন্টিত হইল; তিনি ষে 
সকল কবিত। ডুবাইয়া ফেলিবাত্ব আদেশ করিয়াছিলেন তাহা নিজ 

হস্তে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

তুকারামের চৌদ্দআ্রন শিষ্য ছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই 

রামেশ্বর ভট্ট্রের ন্তায় প্রথমে তাহার বিদ্বেষী, অবশেষে তাহাকে 

ওরুরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার পদানত হইয়াছিল। এই শিবষ্যবর্গের 

মধ্যে শিবাজী নামে লোহগ্রামবাসী একজন কাংস্তকার ছিল। 

এইরূপ কথিত আছে ধে, লোকটা অত্যন্ত কুপণ ও তুকারামের 
ঘোর দ্েষ্ট। ছিল কিন্তু কালক্রমে সে এরূপ তুকাভক্ত হইল যে, সকল 

কাজকনম্ম ছাড়িয়! সেই সাধুর সহবাসে দ্িনপাত করাই তাহার এক- 

মাত্র ব্যবসায় হইল। কাংস্যকারের স্ত্রী স্বীয় পতির এইরূপ ভাৰ 

পরিবর্তনে কষ্ট হইয়! তুকারামের উপর এই অনিষ্টের প্রতিশে]ধ 
তুলিতে কৃতনিশ্চয় হইল। সে একদিন তুকারামকে নিমন্ত্রণ পূর্বক 
আপনার গৃে আনাইয়! শ্নীনের সময় এমন উষ্ণ জল তাহার গায়ে 

ঢালিয়া দিল ষে তাহাতে তাহার সর্ক্ধীরীর দগ্ধ হইয়া! গেল, এবং 



২৬ তুকাঁরাম | 

তিন্সি জালা নিবারণের জন্য কাতরশ্বরে বিঠোঁবার স্ততি আরশ 

করিলেন । এই অগ্নি-পরীক্ষাকালে তুকাঁরামের অসামান্ত ধৈর্য্য ও 

সহিষু,তা দ্বেখিয়! কাংস্যকারপত্বীর কঠিন হৃদয় ও গলিয়া! গেল, এবং 
সেও তাহার পতির অন্ুবর্তিণী হইয়া তুকারামের সেবায় নিযুক্ত 

হইল। | 
তুকারামের প্রতি সময়ে সময়ে ে এইরূপ কত অত্যাচার আচ- 

রিত হইত, তাহার অসংখ্য উদাহরণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রায়ই অত্যা- 
চরকারী ছুষ্টদিগের অভীষ্টসিদ্ধিতে কোন না কোম ব্যাঘাত 

জন্মিয়াছে এইরূপ দেখ] যায়। একদিন তুকাগামের সঙ্কীর্তন শুনিতে 

ছইজন পণ্ডিতাভিমানী সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলেন । তুকারামের 
হরিনাম কীর্তন তাহাদের রুচিকর হয় নাই--তাহারা রোষপরবশ 

হইয়। মহারাজ শিবাজীর শিক্ষক পুনার দাদোজী কোগুদেবের 
নিকট তুকার বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিলেন থে 
“দেখুন তুকারাম শূদ্র হইয়া! বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের উচ্ছেদ সাধনে 

প্রবৃত্ত হইয়াছে-_অজ্ঞ ভাবুকজনেরা তাহার উপদেশে মুগ্ধ হইক 

ধর্দত্রষ্ট হইতেছে, ব্রাঙ্মণেরাও শূদ্রের পদে গ্রণিপাত করিতে সম্কুচিত 
হইতেছে না-একি অন্তান্সন কথা! এখনি তাহাকে ডাকাইয়া 

আনিয়া ইহার সমুচিত দণ্ডবিধান করুন| দাদোজী বিজ্ঞ ও চতুর 
ছিলেন; তিনি এ ছুই সন্ন্যাসীকে বলিলেন আপনার! যদি তাহার 
সহিত শান্ত্রালাপ করিয়া তাহাকে তর্কে হারাইীতে পারেন তাহা হই- 
ঠোঁই তীহার উচিত শাস্তি হইবে। এই বলিয়া তুকারামকে পুনাক় 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একত্রিত 
হইলেন, সকলেই তাহাকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিল। দাদোজী 
সম্যাসীদের.কখা না মানিক্ষা তুকারামকে আদরের সহিত অভা- 
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ধন! করিয়া নগরে লইয়া আসিলেন, তথায় মঙ্কীর্ভন আরস্ত 
হইল। সন্্যাসীরা কীর্তনে উপস্থিত ছিলেন । তাহারা তৃকার 
ভাব ও ভক্তি দর্শনে মুগ্ধ 'হইয়! অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা! করিলেন এবং দাদোঙ্গী তাহাদিগকে তীব্র তিরস্কাররূপ 

দক্ষিণ। দিয়া বিদায় করিয়। দিলেন। 

নদী হইতে তুকারামের গ্রস্থোদ্ধার এবং রামেশ্বর ভট্টের বৈর- 
মোচনের পর ত্তাহার নাম ও খ্যাতি দিশি দিশি রটিয়া গেল। 

তুকারামের পধিত্র চরিত্র ও অলোকসামান্য গুণরাশি মহারাক্ত্রীধি- 

গ্লতি শিবাজীর শ্রুতিগরোচর হওয়াতে মহারাজ স্বহস্তে তাহাকে এক 

পত্র লিখিয়া রাঁজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন । তুকারামকে 

রাজবাটাতে আনাইবার জন্য তাহার নিকট লোকজন অশ্ব রথ 

রাজছত্র প্রভৃতি বহুবিধ সরঞ্জাম প্রেরিত হইল কিন্তু তুকারাম 
মহারাজের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন না। তিনি সেই সকল উপ- 
করণ-সামগ্রী ফিরাইয়! দিয়া রাজ! ও তাহার মন্ত্রীবর্গকে ষে উপদেশ- 

পুর্ণ ছন্দোময় পত্র লেখেন তাহা এই স্থলে অন্বাদিত হইল। 

রাজ শিবাজীর প্রতি তুকারাম্ণ। 

১৮৮৪ 

ভাল নাহি বাসি ছত্র ঘোটক মশাল; 

ইথে কেন জড়াইছ আমারে ভূপা'ল !' 
ধন মান আড়ম্বর বড় ঘ্বণা করি-_- 

এ বিপদ্ধ হতে মোরে রক্ষা কর হবি. 
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৯৮০ & 

ভাল যা! না বাসি তাই চাও সপিবাকে, 

এ সঙ্কটে কেন সদা ফেলিছ আমারে ? 

সঙ্গী ও সংসার হতে অতি দুরে থাকি, 

কথ। নাহি কব আর রছিব একাকী! 

মান দস্ত লোকাচার দ্বণা করি অতি, 
এ সব তোমারই থাক্, হে পাগুরিপত্তি । 

১৮৮৬৩ 

ব্রঙ্গা! এ ব্রহ্গাও-রাজ্য করিয়। প্রকাশ» 

বিচিত্র শক্তির তার কলা আবাস। 

পত্র প*ড়ে মনে হয় ভক্তি তব দড়-_. 

স্চতুর, বুদ্ধিমান্, গুরুভত্ত বড়। 

লোকের ভাগ্যের সুত্র আছে তব হাতে, 

“শিব” এই পুণ্য নাম সেজেছে তোমাতে । 
করি ধ্যান-আরা ধন, যাগ-যজ্ঞ আর, 

শ্ববশে এনেছ তুমি হৃদয় তোমার । 
সাক্ষাৎ করিতে তুমি চেয়েছ রাজন্, 

উত্তরে মিনতি মম করহ শ্রবণ। 

হীনশ্রী, অরণ্যবাসী, আসক্তিবিহীন, 
বন্ত্রাভাবে মলিন-কাক়, অন্নাভাবে ক্ষীণ । 

জীর্ণ হস্ত পদ অতি দেখিতে কুৎসিত, 

আমারে দেখিয়া তুমি না হইৰে প্রীত । 
তুক। বলে “এই মম মনের কামনা১-- 

মৌরে দেখিবার কথা বলো! না বলো না ১ 
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১৮৮৭ 

আমি যে তোমারে করি এতেক মিনত্কি, 

জানিহ হরির কপ। আছে তোমা প্রতি । 

পাুরজগ পদে যার মন আছে লীন, 

নহে সে কপার পাত্র, নহে দীন হীন। 

পাওুরক্গ রক্ষাকর্তা সহায় জামার, 

ছাড়ি তারে অন্য কারে নাহি মানি আর । 

তোমারে দেখিয়া! তবে ফি হইবে ফল, 

সংসার বাসন বে ছেড়েছি সকল। 

বিসজ্জন করি দিয়! সব বাসনায় 

পেয়েছি নিবুত্তিগ্রাম অল্প খাজনায় । 

পতিব্র'তা যেই প্রেম রাখে পতি পৰে 

মন মোর সেই মত বিঠোবার তরে। 

বিঠ্ঠলই সমস্ত বিশ্ব আর কিছু নাই, 

' তোমার মধ্যেও তারে দেখিবারে পাই) 

তোমারে বিঠঠল আমি কৰিতাম জ্ঞান, 

অন্তরায় হল তার তব পত্রধান । 

রামদান রয়েছেন সদ্গুক্ণ অতি, 

মন স্থির একমাত্ত কর তার প্রতি । 

মন যদ্দি ধায় তব ভিন্ন ভিন্ন দিশে, 
তার পরে ভক্তি তবে স্থির রবে কিসে ॥ 

তুকা কছে ০গুন ওগো! বুদ্ধির আগার ! 

ভক্তি একমাএ হর শুক্তের উদ্ধীর ৮ 
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১৮৮৮ 

ধাইয়! তোমার কাছে কি হবে আমার, 

মিছামিছি কষ্ট শুধু হইবেক সার । 

থাবার অভাব হয় থাৰ ভিক্ষা করে, 

বস্ত্র চাই ছিন্ন.বন্ত্র আছে পথে পস্ড়ে। 

শয্যা মোর পঠড়ে আছে পথের পাষাণ, 

আকাশেরে বস্ত্রঞ্করি, করি পরিধান । 

বল তবে আর করি কিসের প্রত্যাশ, 

বাসনা সে জীবনেরে করে শুধু হাস । 

বাজার প্রাসাদে যাক্স মানের আশায়, 

কহ দেখি মোরে, সেথ। শাস্তি পাওয়! যায় ? 

মহতেরই তরে শুধু বাজার আলয়, 
ক্ুদ্র যে তাহার সেখ! মানা নাহি হয় । 

বসন ভূষণ আদি আভরণ যত 

দেখা সে আমার পক্ষে মরণের মত । 

এই কথা শুনি তৰ রোধ যদি হয়, 

তবু হরি মোর পরে রবেন সদয় । 

হীনত্ব না! ঘুচে করি বক্ত উপবাদ। 

যত দিন নন রহে বাসনার দাস। 

তুকা কহে “লোকমাঝে তোমাদের মান -- 

মরা যে হরিভক্ত দৈব-ভাগ্যবান্ ।” 

৯১৮৮৭ 

এই একমান্্র যোগ করিও সাধন, 

হাথ ভাল তাহা ঘ্বণা করো না কখন? 
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ষেকাঁজ করিলে হয় দোষ সংঘটন, 
এমন কাজেতে মন দিও না কখন । 

ছুর্জন নিন্দুকে যদি করে যুক্তি দান, 

তাদের কথায় কভু দিয়োনাক+ কাণ। 

রাজ্যের রক্ষক কেবা করিও নিদ্ধার, 

পরীক্ষা তাহার করি বিচার অবিচার । 

কি জানাব রাজা ভুমি জানিছ সকল, 
শরণ লভয়ে বেন অনাথ হছুর্বল । 

এই বে মিনতি মোর বাখ ষদ্দি মন, 

সন্থষ্ট হইব ভাছে কি ফল দর্শনে । 

কি সন্তোষ হবে বল সাক্ষাৎ হইলে, 

দিন দিন আঘু ক্ষীণ, কবে যাবে চ*লে। 

হুই এক কাজ মাত্র সার বলে জানি, 

আপনার ভ্রমে আমি রহিব আপনি । 

এই এক সার কথ। জানহ কল্যাণ, 

একই আত্মা সব্ধভূতে রহেন সমান । 
আত্মারাম নিরঞ্জনে রাখ সদা মন, 

পুজা-গুরু রামদাসে দেখহ আপন । 

তুকা কহে “ধন্ ধন্ত তুমি হে ভূপতি-- 

ত্রিলোক ব্যাপিক্া রহে তব কার্তি-ভাতি 

১৮৭৩ 

চতুর মানরক্ষক তুমি প্রতিনিধি, 

সত্বগুণনিধি তোমা! করেছেন বিধি। 
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শুন হে মভুমদার লেখনী-নিপুণ 

জানিবে পত্রের তুমি ধত গুণাগুণ। 

পেশোয়া, সুর্নিস, আর চিট্নিস, ডবীর, 

রাজাজ্ঞা সমস্ত আর সেনাপতি বীর । 

তুমি হে পণ্ডিতরায় ভূষণ ভার, 

বৈগ্করাজ আদি সবে জান নমস্কার । 

তোমরা! পত্রের অর্থ জানিয়ে অন্তরে, 

বিচার করিয়। তাহা বল নৃপতিণে। 

সান্বিক প্রণরভরা দৃষ্টান্তের কথা, 

যা কহিন্ যেন তার না হস্ত অন্যথ। | 

মহারাজে যথাস্থিত দিও এ সন্দেশ, 

বাকোর স্বরূপ অর্থ কঃয়ে। মবিশেষ। 

ভয়ে ভয়ে বুঝাও হে যদি বিপরীত, 

তাহা হ'লে তোমাদেরি হইবে অহিত্ত। 

'ভুক! কহে “নমস্কার অধিকারীগণ,_- 

জানাইবে মহারাজে, এই নিবেদন |” 

টিপনী। সমস্ত রাঞজকার্ধ্য নির্বাহ করিবার জন্ত শিবার্জধ 

আটজন কর্মচারী নিষুক্ত করিসাছিলেন | 

পেশোর। অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী। মোরোপস্থ শিবাজীর পেশোয়া 
ছিলেন। | চে 

ম্ুমদার। ইনি রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারী, ইহাকে সমস্ত 

হিসাব পত্র তদারক করিতে হইত, স্থৃতরাং ইহার কার্য/ভার অতিশয় 
গুরুতর ছিল। কল্যাণী প্রদেশের সুবেদার আবাঞ্জী সোমদে ও 

শিবান্জীর মজুমদার ছিলেন। 
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ধুর্মীদ। "ইনি দধ্চতরদাঁর ও পত্রব্যবহার বিভাগের কর্তী। 

ষঈহাকে সমস্ত চিঠি-পত্র দেখিতে সত্রীনিতে হইত । সমস্ত দলিপ দস্তা- 

“নজ উহার খাতায় লেখা থাকিত। ইনি পরীক্ষা করিরা দেখিয়া 

দিলে তৰে সে সমস্ত মঞ্ুব হইত । আনাজী দত্বো শিবাজীর 

স্থণীস ছিলেন। 

বাঙ্গানীন । এই কর্মচারীকে শিবাজীর নিজের দৈনিক বিবরণ 
ও চিটি পত্র রাখিতে হইত । শিবাজীর গৃহরক্ষক সৈহ্যদল ও গাহস্থ্য 
সমস্ত ব্যাপারের তব্বাবধান-ভার ইঞ্টার উপর্। এই কাজে দত্বোজী 
পন্থ নিযুক্ত ছিলেন । | 

সর্ণোবৎ। অশ্বারোভী সৈষ্ের অধাক্ষ। ইয়েসজী কষ্ক পদাতিক 

দলের অধাক্ষ ছিলেন। 

ডবার। বৈদেশিক রাজকর্ম্চারী। ঘিদেশীয় দৃক্কগণের অভ্য- 
এনা ও বিদেশীয় অপরাপর রাঁজকার্যের ইনি তদারক করিতেন, 
[সামনাথ পন্থ পিবাজীর ডবার ছিলেন । 

ম্তায়াধীশ অর্থাৎ বিচারপত্তি। নীরাজি রাওজী এবং গোমাজী 

"নায়ক ন্যায়াধীশ ছিলেন । 

ন্যাশান্ত্রী। সম্মতি ও অন্যান্য শাস্ত্রের ব্যাথ্যাকর্তা । ধুন্ম, 

রণ, বিজ্ঞান ও রাজ্যসন্বন্বীয্ জ্যোতিষী গণনার ভার ইহার উপর 

ছিল। প্রথমে শৃস্ু উপাধ্যায়--পরে র্ঘুনাথ পন্থ শিবাজীর ন্যায়- 

শান্ত্রী হন। * 

ন্যায়াধীশ এবং ন্যায়শাস্ত্রী ব্যতীত উল্লিখিত প্রত্যেক কর্মনচারী- 

কেই সেনা-নায়কত। করিতে হইত, এইজন্য সর্ঝদা তাহারা নিজ নিজ 
কর্তবা কাঁজে মনোযোগ দিতে পারিতেন না। এইহেতু তাহাদের 
খ্রত্োকের এক একজন কাঁরবারী অর্থাৎ সহকারী ছিল। গ্রতোক 
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বিওাগের প্রধান কর্মচারীর অধানে আটজন কনি কক্ষমচারী নিধুক্জ 

খাঁকিত। তাহাদের নামল কি 

১। দেওয়ান অথব। কারবারী । 

২। মন্ুমদার--হিসাব-পন্ধ পর্যবেক্ষক | 

৩1 ফর্ণবীস--ডেপুটি হিসাব-তদারক-কক্রা। 

৪। সব্নিস্-দফতরদার 

৫ (| ককনিস (00771715521) 

৬। চিটনিস-_পত্র ব্যবৃহার সম্পাদক 

৭। জামদীর_-নগদ টাকা ভিন্ন আর সফল মুল্যবান সামগ্রী 

ইহার হাতে থাকিত। 
৮। পোটুনিস্ | খাতাঞ্চি। 

তুকারামের পত্র পাঠে রাজ! কিছু মাত বিরক্ত না হইয়া বরং 

সন্থষ্টই হইয়াছিলেন--এমন কি, তিনি স্থয়ং সেই সাধুর আলে 

গিক্না তাহার দর্শনেচ্ছু হইলেন । কখিত আছে যে বীরবর সেকন্দর 

স। প্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক দায়োজিনিসের প্রশংসা! শ্রবণ করিয়া 

তাহাকে আনাইবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু দায়োজিনিস 

তাহার নিকট গমনে অস্বীরৃত হইলে সেকন্দর নিজেই গিয়। 

তাহার সহিত সীক্ষাৎ করেন। তুকারাম শিবাজী সম্বন্ধে ও এই- 
রূপ, ঘটন। বর্ণিত আছে। এ সময়ে তুকারাম দেহুর নিকটবত্তী 
লোহ্গ্রামে বান করিতেছিলেন_-মহারাজ স্বর্ং তথায় উপস্থিত 

হইর বন মুল্য মণি মাণিক্য রত্বাদি আনিয়া তাহাকে উপহার 
দেন কিন্তু তুকারাম সে সমুদায় অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়। দিলেন-_ 

বপিলেন “মহারাজ ! সোনা রূপা মামার চক্ষে মাটির তুল্য. 
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€ সকল বস্থতে মামার লোভ হয় না। আমাদের মোছ ও আশা 

অন্ত হতয়াছে--আমি হরির দার্স, হরিই আমার আশা ভরসা। 

মহারাজ! তুমি ভগবস্তক্ত হইয়া প্রজাপালনে নিযুক্ত থাক, তা 
হলেই আমি কৃতার্থ'হইৰ ।৮ | 

শিবাঁজী তুকারামের নিম্পৃহতা ও অচলা দেবতক্কি দেখিয়া চমত- 

কত হইলেন। মহীপতি বলেন যে, মহারাজ তুকারামের সাধু 

ষ্টান্ত ও সংদর্গ গুণে সংসারের প্রতি এপ বীতরাগ হইয়াছিলেন 

বে তিনি রাজকার্ধয পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসে কাঁলহরণ 

করিতে লাগিলেন । শিবাজীর মাতা" ঠাকুরাণী জিজাবাই এই 

বৃত্তান্ত শ্রবণ করিব! মাত্র যাকুল অন্তরে তুকারামের নিকট গমন 

করিয়৷ আপনার একটি মাত্র পুত্রকে সছপদেশ দ্বারা সংসারে . ফিরা- 

ইরা আনিবার জন্য বিস্তর মিনতি করিলেন। তুকারাম তাহাকে 
অভয় দিয়া কহিলেন “তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইৰে 1” রাত্রিকালে 
ংকীর্তণের সময় শিবাঁজী রাজা সমাগত হইলে অবসর বুঝিয়। 

তুকারাম তাহাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন যে, যাহার ষে ধর্ম 

তাহার তাহা পালন কর! কর্তব্য । প্রজাপালন ক্ষত্রিয় ধন্ম, 

অতএব মহারাজ তাহাই অনুষ্ঠান করুন--সে ধর্ম পরিত্যাগ 

করিয়া সন্্যাস অবলম্বন করা মহারাজের পক্ষে কোন ক্রমেই কর্তব্য 
নহে। এই উপদেশ গীতোক্ত ধন্মের অনুযায়ী দৃষ্ট হইইবে-_“ম্বধন্থে 
নিধনং শ্রেয়: পরধন্মো ভয়াবহঃ1” ইহার প্রভাবে শিবাজীর, 

চৈতন্য হইল-_তাঁহার বিষয় বৈরাগ্য নিবিয়া গেল, তিনি স্বকর্তব 

বুঝিতে পারিলেন এবং তাহার মাতার সঙ্গে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন 

পূর্বক পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন্। 

তুকারামের জীবনীত্ে কতক গুলি অলৌকিক আশ্চধ্য ছটনার 
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বণন| দেখা বায় । তাহার শিষ্যরা তাহাকে অলৌকিক গম 

সম্পন্ন দেবতার অবতার বিশেষ জ্ঞান করিতেন, মহীপতি রচিত 

তৃকার জীবন বৃত্তে তাহার বহুতর নিদশন পাওয়া যায়। তুকা- 
রামের নিজের লেখায় তাহার দৈবশক্তির কথার তাদুশ উল্লেখ 
নাই--কিন্ত একেবারে নাই হাহা নহে। বিঠোবার উপর তাহার 

পুণ বিশ্বাস ছিল ও তিনি তাহার জীবনের সামান্য ঘটনাতে ৬ 

ঈশ্বরের আদেশ দেখিতে পাইতেন । স্বপ্পে তাহার ধন্মদশক্ষা ও 

স্বপ্ন হইতে কিরুপে স্বরস্বতীর প্রসাদ তাহার উপলদ্ধি হয় তাহ! 
দেখা গিক্বাছে। নদী হইর্তে তাহার গ্রস্থোদ্ধার প্রভৃতি কঙক- 

গুলি ঘটনা কতকটা অলৌকিক বলিলেও বলা যাইতে পারে। 

একবার তিনি ক্ষেত্ররক্ষণ কার্যের ভার লইয়া যে বিপদে পড়িয়া; 
ছিলেন তাহার বিবরণ এই ১-- 

একদিন তিনি ইন্দ্রারুণী তীরে বসিয়া উপাসনা করিতেছেন, 

এমন সময় তাহার নিকটে একজন কৃষক আলিয়া উপস্থিত। সে 

তুকারামকে বলিল “ভুকারাঁম শেঠ, মিছামিছি নিফগ্মার হ্যায় ঘরে 

বসিয়া আছ, ঘদি আমার ক্ষেত্ররক্ষণ কর ত তুমি আধ মণ করিয়া 

দান! পাইবে, তাহাতে তোমার পরিবারের ভরণ পোষণে সাহাঘ্য 

হইবে--আর যদ কোথাও হরিনাম করিতে ইচ্ছা হয় তাহা ও 

করিতে পারিবে 1” তুকারাম তাহাতে স্বীককত.হইলে তীহাকে ক্ষেব্র- 
রক্ষণ কাধ্যে নিষুক্ত করিষ্কা ক্ষেতকরী গ্রামান্তরে চলিয়া গেল। 
তুকারাম ক্ষেত্ররক্ষণ কালে দেখিলেন যে, দানার লোভে ঝাঁকে 

খাকে পাবীর দল আসিয়া শস্যক্ষেত্রে উপদ্রব আরগ্ত করিল। 

কিন্ত ক্ষুধার্ত প্রাণীকে তাড়াইয়া দেওয়া দোষের কাধ্য জানিস 
তিনি পার্থীদের তাড়াইয়া দিতে বিপতত হইলেন। তিনি ক্ষেত্র 
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মধ্যে কাঠ মঞ্চের উপর বসিয়। ধ্যানে মগ্ন, দিকে পক্ষীরা অকুতে।, 
ভয়ে শস্য খাইয়া যাঁয়। এইরূপে এক মাল চলিয়া গেলে ক্ষেত্র- 
পতি ফিরিয়া আপিয়া দেখে যে তাহার ক্ষেত বিহঙ্গকুলের বাসস্থান 
হইয়াছে । ইহ! দেখিয়া সে ক্রোবভরে তুকারামকে ভীহার অনথ- 

ধানতা জন্য বিস্তর তিরস্কার করিতে লাগিগ, পরে গ্রামের পাঁচ 

জনকে একত্র করিয়া তাহারদিগকে মমন্ত ধৃত্তান্ত£সবগত করিল । 

তাহারা শ্ষেত্রপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার ক্ষেতে কত মণ 

শস্য উৎপন্ন হর সে কিল “ছুই খণ্ডা।” তাহারা তদনুসারে 

ছুই খণ্ডার মূল্য ক্ষেতকরীকে দণ স্বরূপ লিখিরা দিতে তুকারামের 

প্রতি আদেশ করিলেন । তৎপরে পঞ্চায়তের মধাস্থগণ নিজ চক্ষে 

ক্ষেত্র তদারক করিতে গিয়া বে দৃশা দেখিলেন তাহাতে অবাক্। 

দেখেন ষে ক্ষেত্রট শস্যে খসো ছাইয়া। গিরাছে । শস্য সংগৃহীভ 
হইলে তাহা হইতে ১৭ খণ্ডা দানা উৎপন্ন হইল। গ্রামবাসীর! 

বিঢারে ধাধ্য করিলেন যে ছুই খণ্ডীঘাতর ক্ষেতকরীর কথামত 

তাহার প্রাপ্য - অবশিষ্ট ভাগ তুকারামকে দিতে হইবে। কিন্ত 

ভকারাম তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। কোন এক 

ব্রাহ্মণের নিকট উদ্বর্ত দানা গঞঙ্চিত রহিল । অবশৈষে দেহুর মন্দির 

ভগ্নঞ্জা্ন হইয়াছিল তাহার দংস্করণ কায্যে তাহা ব্যক্মিত হইল। 
রাজা শিবাজীর প্রাণরক্ষা । 

শিবাজী তুকারামের সহিত একবার পুণার গিরা সাক্ষাৎ করেন। 
তথায় একদিন তিনি তুকাঁরামের কথকতা শ্রবণ করিতেছেন, 

এমন সময় চাকন ছুগ-রক্ষক একজন মুসলমান সরদার তাহার 

সন্ধান পাইয়া ভীহ্গকে ধরিবার জন্য একদল পাঠান সৈন্য প্রেরণ 

কারেন। মুসলমান ইতিহাসে এইকপ কথিত আছে যে, পাঠান্রো 
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আসিয়া একত্রিত মগুলীর মধ কে শিবাজী তাহা! চিনিতে পাঞ্ধে 

নাই। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কোন একজন লোককে পলারনোদ্যশ 

দেখিয়! শিবাঁজী অনুমানে শক্রদল তাহার পশ্চাতে ধাবমান হয়, 

এই অবসরে শিবাজী তথা! হইতে সরিয়া পড়িয়া তাহার সিংহগড় 
দুর্গে গিয়া উপস্থিত হন। হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই যে, তুকারামের 
প্রার্থনা ও পুথ্যবলে শিবাজী শক্রর চক্রান্ত হইতে রক্ষা পাইলেন । 

তুকারামের জীবনীতে আরো ছু একটি এমন অদ্ভুত ঘটনার 

উন্নেখ দেখ। যায়, যাহাতে তাহাকে দৈবশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ 

বলিরা ভক্তের মনে প্রতীতি জন্মিতে পারে। তিনি কিন্ধুপে 

একটি মৃত শিশুর প্রাণ দান করিলেন একটি অভঙ্গে তাহার উল্লেধ 

আছে, তাহা হইতে তুকারাম যে নিজের অলৌকিক শক্তিতে 
বিশ্বাম করিতেন তাহা কতকটা সপ্রমান হইতেছে । মহীপতি এ 
ঘটনাটির এইবপ বর্ণনা করিয়াছেন-_ 

লোহগ্রামে সংকীর্ণ হইন্তেছিল এমন সময় একটি স্ত্রীলোক 
আপনার শিশুর মৃতদেহ আনিয়া তুকারামের সম্মুখে রাখিয়। 

বলিল - বাপু আমার এই শিশুটিকে বাচাইয়া দিতে হইবে । তুমি 

যদি যথার্থই বিষুভক্ত হও তাহা হইলে এই ছেলেটির প্রাণদান করা 

তোমার পক্ষে অসাধ্য হইবে না । তুকারাম তৎক্ষণাৎ একটি ভঙ্গ 
রচনা করির! নারায়ণের স্তব করিলেন--শিশুটি দজীব হইয়। 

উঠিল--সকলে দেখিয়া অবাক । 

অভঙ্গটি এই--- 
৬৩০৫ 

অচিস্তয তোমার শক্তি, ওহে নারায়ণ, 

(নিজীবে করিতে পার ভান সশ্চতন । 
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তোমার অদ্ভুত লীলা আগে শোনা গেছে, 
প্রত্যক্ষ কেন না হবে আমাদের কাছে । 

কি সৌভাগ্য আমাদের ভুমি প্রতু যবে, 

আমরা তোমার দাস কি অভাব তবে £ 

কপাময়, তুকার হে রাখ এ মিনতি, 

প্রকাশে এখনি শব অন্তষ্ত শকতি ! 

তুকারামের আসন্বকালে তাহাকে সর্ধদাই ধ্যানমশ্্ন দেখা 
ঘাইত। এই কালের একট প্রবাদ আছে যে তিনি এআলন্দীর 

মন্দিরে গিয্ব। দেখলেন যে মন্দিনের প্রাঙ্গণে এক বুক্ষতলে একপাল 

পক্ষী চরিতেছিল। তীহাঁকে দেখিবা মাত্র তাহারা উড়িয়া গেল। 
উহা দেখি! তিনি বিষাদ্ধে মগ্ হইলেন । তীাহাৰব মনে হইল বে 

এখনো আমার মনের মালিন্য অপনীত হয় নাই-এখ্নো জীব জন্ত 

আমাকে দেখিয়া শঙ্কিত হয়। যে অবস্থার 'প্রাণীমাত্র আমাকে 

দেখিয়া ভয় পাইবেনা আমি এখনো সেই নিষ্ষাম শাস্তির অবস্থায় 

উপনীত হইতে পারি নাই। এই ভাবিয়া! তিনি সেই বৃক্ষতলে শবের 

ন্যান্র এপ নিশ্চেষ্ট ভাবে দাড়াইয়া রহিলেন ঘষে বিহ্ঙ্গদল তাহাকে 

অচেতন পদার্থ জ্ঞানে তীহায় গায়ে আসিয়! উড়িয়া বসিল। তুকা- 

রামের এই সময়কার রচনাতে সংসার মায়াম্--জীবব্রক্ষে অভেদ _- 

এই বৈদাস্তিক ভাব প্রকটিত দেখা যায়, এবং তিনি ঈশ্বরে লীন 

হুইফ্া সংসার হইতে অপশ্যত হইবার ভাব ব্যক্ত করেন । 

১৫৯৩ 

সংসারের গাষে মাথা যতেক বাসন, 
কঃ 

বিশুদ্ধ »য়েছি চিতে করিয়ে কীত্তণ । 
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নিষ্কলপ্ক দেখি এবে এই নিকৃবন-- 

ভদাভেদ জ্ঞান ধুকে পেয়েছি টেতন । 

করিব অখও এবে ব্রহ্গপুরে বান, 

যেই স্থানে হয় সৰ পাপভাপ নাশ। 

তুঁকা কহে “ভূলে সবে একান্ত নিরত-- 

ব্রহ্গেতেই ত্রদ্মরস ভুজ্িব সতত । 

১৫৭১ শকে তুকারামের মৃত্রা হয়। তীহার মৃত্যু বিষয়ে প্রব্য 

এই ধে তিনি খিষ্ুর পু্করথে আরোহন করিয়া সশরীরে স্বর্গা- 
রোহন করিয়াছিলেন । মহীপতি বলেন থে তুকারামের অন্তর্ধানের 

কিছুকাল পূর্ব হইতে তিনি কথায় কথান্ন বৈকুগ্ঠ যাইবার অভি- 

লাষ প্রকাশ করিতেন ॥। তাহার শিষ্যদের প্রতি তাহার শেষ 

উপদেশ এই 27 

গুন শুন যাঁরা হরি-ভকত, 

রয়েছ এখানে ভাবুক মৃত, 

তাঁক্কিক সঙ্গ ছাড়িয়া দেএ, 

বিঠোবা চরণ ধরিয়া! রও । 

মতের চক্রে ভ্রমিও না মার, 

ডুবিবে নরকে কহিন সাব। 

কলির মাঝে তুকারাম দাস 

বিদায় লইয়ে যান নিজ বাদ। 
উপদেশ সমাঞ্ত হইলে তাহার স্ত্রীকে বলিয়া পাঠাইলৈন “আমি 

বৈকুষ্ঠে চলিলাম, তুমি আমার সঙ্গে আসিতে চাও ত এস”, 
তাহার স্ত্রীও কথায় বিশেষ মনোযোগ না দিয়া উত্তর করি- 

লেম “আমার পাঁচ মাস গর্ভ ছোট ছোট +ছেলে, ঘরে গরু বাছুর, 
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ঈংসার ধন্ম ছেড়ে এখন তোমার সঙ্গে কেমন করে যাই বল দেখি ।”” 

তুকারাম মন্দির হইতে বাহির হইক্া চতুর্দশ শিষ্যের সহিত ইন্দ্রা 

স্বণীর তীরে আপিয় সঙ্গীর্তণ আরম্ত করিলেম। কার্তণ শেব হইলে 
তুকার জন্য আ'কাশ হইতে পুষ্প বিমান অবভার্ঁ হইল-_ 

তুক্কারাম দেবতাদের সগ্গে রথাক্ধট হইব অদৃশ্য হইলেন। চহুদ্দিক 

হইতে জয়ধ্বনি উখিত হইল । 

তুকারামের অন্থর্পানের চহর্থ দিবসে তাঁহার বিক্বোগর্রিষ্ট শিষ্য 

গণের নিকট তিনি আপনার স্মিত স্বরূপ একজোড়। মন্দিরা 

যাহ] সব্ধাই ভীহার হাতে থাকি হ-একধানি বন্ত্র ও কতকগুপ্গি 

অভঙ্গ প্রেরণ করেন 

সেই দিনে দেহুবাসীগণ হরিস্কীন্তণ_ত্রাঙ্গণভাজন প্রতি 

উৎসবের কাধ মহা উল্লাসের সহিত অনুষ্ঠান কর্নে। দেহুতে 

এইরূপ প্রতি বর্ষে ফান্ডনের পঞ্চমী যষ্ঠ'তে তুকারামের ম্মরণার্থ 

উসব-ক্রিয়। মহ। সমারোহে অগ্ুঠিভ হইয়া থাক । 

তুকারাম তাহার মৃত্যর অব্যবহিত পুর্বে নে নকল শোকে 

আপনার অনুগত ভক্তমণ্ডলী হইতে বিদায় লইর়াহপেন, তাহার 

জতিপন্ধ প্রোক নিন্পে উদ্ধত হইতেছে- 

তুকারামের ব্বর্গারোহণ। 

টি 

দেও গো বিদায় এবে যাই নিজধাষে, 

এতকাল আছিলাম তোমাদের গ্রামে । 

সার কি কহিব বল মনে রেখো মোবে, 

"সার না ভ্রমিতে ভবে সংসারের ঘোরে । 
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ৰল সবে রাম কৃষ্ণ বিঠ্ঠলের না, 

বৈকুণ্ে পৃথিবী ছাড়ি যায় তুকারাম। 

্ 

নিজগ্রামে নিজধামে চলিম্ু এখন, 

বিদায় দিয়েছে মোরে মিলে সাধুগণ ; 

মোর স্থখ ছুখ মন্দ করেছে গ্রহণ, 

কুপাদৃষ্টি আমাপরে আছে বিলক্ষণ। 
সাজায়ে মিষ্টান্ন কত এসেছে লইতে 

বহুর্দিন পরে পুত্রে গ্রবাস হইতে । 

সেই পথে তাকাইয়ে আছি নিশিদিন, 

সেই দিকে চিত্ত মোর শঙ্কা ভয় হীন। 

ভুকা কহে “আনিতে এসেছে লোকজন, 

ভাকিছেন বাপ মায়ে দিতে আলিগন |» 

শিহরে অঙ্গ পুলক ভরে, 

শুভ চিহ্ব সব আমার তরে । 

স্মরেছেন মোরে মা বাপে আহা- 

দেখা বাক ভাগ্যে আছে কি তাহা । 

উৎকঠত অতি হয়েছে হিক্সা, 

সুলক্ষণ তাহে দিতেছে কহিয়া। 

তুক। কহে এবে কাজ হল শেষ, 

আর কি থাকা যায় এখন বিদেশ |” 
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& 

ৰাভিরে ও ঘরে মোর আছ যাঁরা বাবা!-- 

এই আশীর্বাদ-__স্থখে থাক গো তোমবা। 

গুরু পুজ্যলোক মোর রয়েছেন যত, 

প্রণতি তাদের মোর জানাইবে শত। 

মধু অন্বেষণ তরে অলি যায় উড়ে _ 
বন্ধ ছিন্ন হলে পরে আর কি সে যুড়ে ? 

নদী যবে একবার সাগরেতে মিশে-- 

তার সেই শ্বাত আর ফিরাইবে কিসে £ 

এই সব কথা গুলি মনে জেন সার-_ 
এই যে চলিল তুকা ফিরিবে না আর। 

৫ 

শঙ্খ-চক্র ধরি করে আইলেন হরি, 

কিবা শোভে কুগুল মুকুটে আহা মরি! 

মেঘ-শ্যামবর্ণ হরি পীতান্বরধারী, 

কহিছেন ভয় নাই ; আর কিবা ডরি £ 

আমি গেলে সকলে কী্দিবে উচ্চরবে-- 

কিন্ত আর ফিরিব না মনে জেনো সবে। 

“যে ছিল গ্রামের রতু সে ছাড়িল দেহ, 

মোদের ০ বার্তা তবু জানালে ন1 কেহ+- 

পাঁছে এই কথা বল ভম্ম করি ভাই, 
পৃর্ধী ছাড়িবার আগে জানাইন্থ তাই। 
লইয়া ধ্বজার বোঝা করি ভেরীরব--" 

গওরীপুরেতে বার হরিভঞ্জ সব? 
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ও 

হার পনীক্ষন হইল শেষ, 

বিস্ময়ে পিল সকল দেশ। 

গ্রতাহ দেবতা ভজন গান, 

এইমাত্র তার অনুষ্ঠান । 

বসিল তুক। বিমানে চড়ি, 

সাধুগণ দেখে নয়ন ভরি | 

ভক্তি তরে দেব স্কুধিত গ্রাণ-- 

ভকারে বৈকুগে লইয়া যান।  বোত্বাইচিত্র 

ভুকারামের কবিতীবলী মহা'রাঙ্থীয় বৈষধবমগুলীর বেদ বলিলেও 
অন্যুক্তি হগ্ন না। কিন্তু শুপু বেষ্চবদিগের মধ্যে কেন, তাহার 

উপদিষ্ট নীতি ও ভক্ভিবসপুণ জনন্ত বাকা সকল মহারাষ্ট্রের আবাল 
বুদ্ধ বণিত। সব্বসাধারণে সমাদূত। তুকার 'প্রতি অন্থরাগ সম্প্রদায় 

বিশেষে বদ্ধ নাহ-তিনি 05 জাতীর কবি। তাহার 

অওঙগ সকল বাক্ষণ শর, কথক আবক, বাঁজা পরঞ্জা সকলেরই 

অদয়গ্রাহী। এ সবার মধ্যে পশুরপুর ভাখবাজী 'খারকপী”গণ তুকা- 

রামের বিশেষ ভক্ত বলিয়া পরিচিত। এই সকল বারকরী তুকার 

'অভঙ্গ গান করিতে করিতে ধবজ1 উদড়াইয়। তীর্ঘবাত্রার বাহির হ্য়। 

ইহাদের সংখ্যা অল্প নয়। প্রতি বর্ষে আষাঢ় ও কার্তিক মাসে 

লক্ষ লক্ষ লোক বিগোব। দর্শনে পগুরপুর যাত্রা করে। 

ঈশ্বরে করব বিশ্বাস ও পেই বিশ্বাপানুবারী আচরণ--অন্য কথায়, 

ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি এবং জীবনের কর্তব্যসাধন-_তুকাঁর উপদেশের 
দই প্রধান অঙ্গ। ভক্তিনার্ঁকেই তিনি মোক্ষলাভের প্রশস্ত মার্গ 
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গুন করিতেন ।* ভিনি বলিয়াছেন-_-“মামি আর কিছু চাহি না 
পৃথিবীর ধন মান শ্বধ্য চাহি নাযাহাতে তোমার সেবক হইরা 
থাকতে পারি--তোমার গুণগান করিয়া জীবনঘাপন করিতে পারি 

শুধু এই আমার বাসনা । এই ছুর্লভ মানবজন্ম ছাড়িয়া নির্বাণ 

লাভের্ও মামি পপ্রয়াসা নহি ।” মুখে ধন্মভানকারা, অন্তরে ঘোর 

বিষয়া,যে সকল লোক কতকগুলি বাহ আচার ও অনুষ্ঠান ধন্ম- 

সাধন মাশিনা চলে, তাহাদিগকে তিনি দেখিতে পারিতেন না। 

তিনি বলিনাছেন, অন্তঃশুদ্ধিই সাণুত্বের আদল লক্ষণ। কারা 

যে বাস্ত'ঁবক একজন ভগবদ্তন্ত সাধু ছিলেন, তাহা তাহার জীবন- 

পুস্তকে স্গ্পইরূপে দিখিত আছে । তাহার বৈধাগ্য কেবল মুখে 

নয়__ভাহার জীবনে ফলিত হইয়াছিল। ন্নি স্বেচ্ছ| পুর্বক সব্ব 

আগ হইয়া সন্াপী ভ্ইলেন। শোক তাঁপ, ছুভিক্ষ ও দারিদ্র্য 

কঞ্ছে প্রথমে তাহার সংসার ভাগে প্রবৃত্তি জন্মে-পরে যখন তাহার, 

যশসসৌরভ মহারানইিৰ ঘরে ঘরে বিকার্থ হইল- যখন লক্ষ্মী তাহার 

ঘ্বাপে আসির। তাহাকে আহ্বান করিলেন, এবং স্থছুদভ রাজ-প্রসাদ 

হার হস্তগত হইল, তখন তিনি সে সনুবয় প্রলোভন তুচ্ছ করিয়। 

আপনার ভ্রমে আপনি মগ্র রঠিলেন। তুকারাত্মর জীবনকাহিনী 

জানিতে হইলে হাহা অভঙ্গাবলা আলোচনা করিতে হয় । সেই 

সকল অভুঙ্গের মধ্যে তীহার আধাখক জীবনের বিশেষ পরিচক্ 

পাওয়া খাস। ৫ ই গুয়ানএহ, স্বাথ ত্যাগ, তিতিক্ষা সস্তোয, 

বৈধ্য সগিঞু ভা, বিনর নমহা, € ষেসমন্ত গুণ গীতায় দৈবী সম্পৎ 

খণিয়া অভিহিতঃ ) ঈশ্বরলাভের অনা তাহার আন্তরিক ব্যাকুলতা৷ 

বিঠোবার প্রতি গ্রগাট তক্তি-_এই সমস্ত ভাব--অভঙ্গের রে 

পত্রে অণন্ত অক্ষরে অঞ্চিত দেখা ধায়। তুকারামের অতঙ্গ সংগ্রহ 
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হইতে কতিপয় গাগ। উদ্ধৃত করিয়া এইথানে এই প্রবঞ্জের উপ 
হার করা যাঁউক্ - 

তুকারামের অভঙ্গ হইতে__ 

ভক্তের প্রার্থনা । 

(১) লইন্ সর্নভোভাবে তোমার শরণ, 

কায়মনোবাক্যে তব করিনু বন্দন। 

হে দেব, অপর কিছু নাহি অভিলাষ, 

তব পদ্দে থাকে যেন বীধা তব দাস। 

আমার হৃদয় পরে সেই গুরুভার _ 

তোমা বিনা ওহে নাথ কে করে উদ্ধার ? 

আমি হে তোমার দাস প্রভু তুমি আর»... 

বহু দূর হইতে এসেছি তব দ্বার। 

তুক1 কহে “ধন দিয়ে বসিন্ এখন, 

হিনাব দেখিতে হবে দিবে দরশন 1৮ 

(২) ওহে পতিত পাবন, দীননাথ নারায়ণ, 

তব রপ হৃদি মাঝে সদাই বেন বিরাজে, 

ও হে ব্রন্মাণ্ড নায়ক, ভক্তরজন্ প্রতিপালক, 

জীবের জীবন তুমি প্রাণাধার, 

দেব দেব তুমি তুকা কহে সার । 

(৩) এই বরদান মাগি গে প্রভু, 

থেন তামা হার| না ইই কভু ॥ 
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তব গুণ গানে সপিয়। প্রাণ--- 
ভবের বিভব চাহি না আন। 

ধন মাঁন যশ না চাহি কপাল, 
সাধু সঙ্গে যেন কেটে যায় কাল। 

ছাড়ি যায় যবে তুকা ভববাস--- 

হয় যেন স্থথী এ তব দাস। 

€৪) হে ঈশ্বর, এই কর তোমারে না ভূলি, 
তব গুণ গান থেন করিধপ্রাণ খুলি । 

আর কিছু নাহি চাহ, এই করি আঁশ, 

ধন সম্পদের তরে না বাখি প্রয়াস । 

নির্বাণ করিতে লাভ বাঁসনা যে নাই, 
হুর্লভ জনম হতে মুক্তি নাহি চাই। 

বেচে থেকে করি শুধু তব গুণ গান, 

সাধু সঙ্গ ভোগ করি এই চাহে প্রাণ। 

€৫) পতিত যে পাপী আমি লয়েছি শরণ, 

পাওুরঙ্গ কর মোর লজ্জা নিবারণ । এ 

ভকতবতৎসল তব অস্ত কেবা জানে, 

তোমা! বিনা কেব। তারে অভাগা এ জনে। 

কতকষ্ট পায় আহ দ্রৌপদী ভগিণী, 

আপনার মত তারে রাখিলে আপনি । 

প্রহলাদে বাচালে স্তস্তে হয়ে অবতার, 

আমারে ভূলিলে তবে একি অবিচার । 
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দারিদ্র্য ঘেরিল আসি সুদাম ব্রাহ্মণ, 

তুমি তারে পাওুরঙ্গ উদ্ধারো যতনে । 

তুক। কহে “কায়মনে ধিগ্ু আধার, 

পাপ নাশি তব দাসে দেও হে নিস্তার |” 

এই দেব তব পদে করি হে মিনতি, 

কপাগুণে হোক মোর দেহের বিশ্বৃতি। 

তোঁমার নিগুট হন জানিবারে চাই, 

জীবনের সুখশান্তি নাহি অন্ত ঠাই । 

(তামার চরণ পাশে বাধি নিজধাম, 

সন্তোষ পাব চিত, লটিৰ বিআাম । 

লক্ষী কিন্ব! ভয় আর কাম ক্রোধ অপ্ি-- 

বিনাশে। জঞ্জাল সবে প্রড় কপা কবি । 

ভব পদে প্রত তৃকা এই ভিক্ষা চায় 

সাধুসঙ্ষে মিলাইয়ে তরাও তুকায়।. 

(৭) সবাই বলে গো দেব আমি তব দাস, 

তুমিই রাখিবে মোরে এই মম আশ। 

অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন, 

এই নাম জপি আমি কাটাই জীবন। 

ভজন পুজন মোর মুখেই কেবল, 
অন্তরের কথা গ্রভূ জানিছ সকল। 

তুঁকা কহে “ভুমি ওহে করুণার পিন্ধু, 
ভবপাশ নাশে। মোর ওহে দীনবন্ধু |” 



তুকারাম। | সট 

“জননী সমান করেন পালন” ॥ 

সম্তানে মায়ের হাতে কেব! দেয় আনি, 

আপনি জননী ভাবে লন কোলে টানি । 

কাজ ধার তিনিই তা করিবেন, তবে 

আমি কেন মিছামিছি মতি ভেবে ভেবে। 

সন্তান নাঁ যদি চায় তবুও জননী 
রাখেন তাহার তরে মিষ্টান্ন আপনি । 

সন্তান বখন রহে খেলায়*্ভুলিয়া, 

কাছে গিয়ে লন ভারে বুকেতে তুলিয়া । 

পীড়া তার হলে তিনি ব্যন্ত হন কত,_- 

তুকা তাই কহে “শুন বদ্ধুগণ নৃত-- 

এত বত্ব কেন তবে শরীরের প্রতি, 

। থাকিতে আঘাত না পাবে এক রতি |” 

কুপাময় । 

ক্ুপাময় বিনি তারে না কর ম্মরণ । 

একাকী জগত বিনি করেন পোষণ । 

উত্তাপে শুকালে তর, দিয়ে বারিধার 

কে করে তাহাতে বল জীবন সর ? 

কে বল মায়ের স্তনে যতনে ঢালিয়। 

পাঁন হেতু হদ্ধ দেন আগেতে ভাবিয়া । 

তুক। কহে “জান তার নাম বিশ্বপ্তর, 

ভক্তি ভরে তার ধ্যান কর নিরন্তর” 

. 
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অগতির গতি । 

নিজ হতে বাক্য কতু নাহি কহে নর, 

প্রিক্র তগবস্ত ষিনি তারি সেই স্বর । 
কোকিল যে করে সদ সুমধুর গান, 

অন্ত জন তারে দেই শিথাইল তান । 
উপদেশ-বাক্যগুলি বলি যাহা আমি, 

সেই বাণী দিলা মোরে জগতের স্বামী । 
তুকা কহে “কে জ্ঞানিবে তাহার শকতি, 

পঙ্গু খণ্ড জনেরেও দেন তিনি গতি ।” 

সাকার নিরাকার । 

স্থানেতে আবদ্ধ ক'রে পুজি গো! তোমায়, 

চৌদ্দ ভূবন কিন্ত অন্তরে লুকাস | 
নাচার ফিরাক় তোমা লোকে দ্বার দ্বার, 

রূপ রেখা হীন কিন্তু তুমি নিরাকার । 
তোম! লাগি আমর। গে। গাই কত গীত -- 

তুমি কিন্ত ওহে দেব শব্দের অতীত : 

তোম৷ তরে আমরা গে। পরি জপমালা-- 

তুমি কিন্ত স্থষ্টি হতে রয়েছ নিরাল!। 
তুকা কহে “এবে তুমি হয়ে পরিমিত-- 

গ্রাস হইষে মোর সাধ” কিছু হিত।* 
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পুরাঁণো স্বভাব । 

থণ্ডোবার ভিক্ষুক সে আছিল প্রথমে 

ভাগ্যগুণে সেনাপতি হল ক্রমে ক্রমে-_-- 

তবুও ভিক্ষার ঝুলি ঘুচিল না তার, 

পুরাণে স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার। 

প্রথমে গণক ছিল, এমনি কপাল, 

ক্রমে ক্রমে রাজ্যের সে হইল ভূপাল। 
পাঁজি পড়া তবুও ত ঘুচিল না! তার-_. 

পুরাণে স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার। 

প্রথমে ছিল যে দাসী, কে জানিত কবে 

সেই দাসী ভাগ্যগুণে পাটরাণী হৰে-- 

তবুও ত হীনকম্ম্ম ঘুচিল না তার-__ 

পুরাণে! স্কতাব কভু নহে ঘুচিবার। 

প্রথমে পাইল তুকা। সাধুদের সঙ্গ, 

ক্রমে পাওুরঙ্গ সাথে হল এক অঙ্গ । 

তবু তাঁর গুণগান ঘুচিল না তার, 

পুরাণ স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার। 

অন্তঃগুদ্ধি | 

সেই পাপ, যনে যদি রহিল সংশয়, 

পাপ পুণ্য ছই সে মনের ধন্ম হয়। 

ভাল চিন্তা পুণ্য অতি জানিও গো সবে,» 

বীজ যদি ভাল হয় ফল তাল হবে। 



তুকারম। 

তুকা কনে “মনেরে রাঁখিও শুদ্ধ সন্থ, 
সেই ত আসল কাজ, সেই সার তন্ব !” 

তুকার দোসর । 

ধন্ঠ ধন্ত সেই প্রাণী ক্ষমা যার অঙ্গে, 
ধৈর্যযবল ধরে যেই সকল প্রসঙ্গে । 
পর-গুণদোষ চচ্চা নাহি বার ঠাই-- 

অহঙ্কার গর্ধশৃন্ত ঘে জন সদাই । 

অস্তর বাহির যার সমান নিন্মল, 

পুণ্যতোয়া গঙ্গাসম হৃদয় কোমল । 

তুকা কহে “হেন জন দোসর আমার--" 

প্রণমি তাহার পদে শত শত বার” 

সাধন। 

ভক্তিভরে কর গান, শুদ্ধ কর মন, 

হরি যদি পেতে চাও এই তে সাধন । 

মম্্র হও, থাক সদ। সাধু পদচ্ছার, 

কাণ পাতিয়ো না কভু পর-চরচার। 

তুকা বলে “কর ভাই পর-উপকার, 

অন্ন হোক্, বেশী হোক্, ঘ1 সাধ্য তোমার ৮ 

সন্ন্যাসী । 

কথা অতি বিষ আর নন ভাল যাঁর; 

নেই বা রৃহিপ গলে গলমাপ। তাব। 



তুকারাম। ৫৩ 

আজ্সতন্্ জ্ঞান লাভ করেছে যে জন, 

নেই বা সে শিরে জট। করিল ধারণ। 

আসক্তি নাহিক যার পরস্ত্রীর প্রতি, 

ভস্ম যদি না মাখে সে কি তাহাতে ক্ষতি । 

নিন্দায় যে মুক আর অন্ধ পরধনে, 

তুক। কহে “সন্ন্যাসী কহিও সেই জনে ।” 

ভক্তের লক্ষণ । 

সেই জন ভক্ত, যেই দ্েহোতে উদীস, 

ংসারে বিরাগ যার, ছিন্ন আশাপাশ ১ 

বিষয় তাহার নাই বিন। নারায়ণ, 

মাতা পিতা নাহি চান, নাহি ধন জন। 

গোবিন্দ সহায় তার হন পদে পদে, 

আগুলে বাখেন তারে সম্পদে বিপদে। 

তুকা কহে “এই জেনে। ভক্তের লক্ষণ, 

সতকাধ্যে সদাই ধেনি থাকেন মগণ |? 

সাধু। 

সপ্তপ্ত পীড়িত জনে ধে দেখে আপন, 

দীন হীনে করে যেই শদয়ে ধারণ) 

নিজ দাস দাসী পরে, পুজের বাৎসল্য ধরে, 

সেই সাধু, সেই তীর্থ দেবের বসতি, 
তার গুণ বাখানিব হেন কি শকতি। 

তুঁকা কহে “সাক্ষাত মে ভগবস্ত মুরতি ।৮ 



৫৪ তুকারাম । 

আশ্রমের রত্ব । 

সছপায়ে ধনরাশি করি উপাঞ্জন 

ভার্দ কোরে বুঝে সুঝে করে বিতরণ । 

কটুবাঁক্য না কহে যে পরহিতে রত, 

পরস্ত্রী নিরখে যেই জননীর মত--- 

জীবজস্ত সবা পরে অতি দয়াবান্, 

মরুভূমে তৃষাতুরে করে জল দান। 

সদা শান্ত, নাহি 'করে পর-অপবাদ, 

গুরুজন সাথে কভু না করে বিবাদ 

সে লভে উত্তম গতি, নাহি পায় ছুখ, 

পরম সৌভাগ্য তার, ভুঙ্জে সদ! হৃথ । 

তুকা কহে “আশ্রমের বত্ব তারে মানি, 

এ হতে তপস্য। আর কি আছে না জানি।” 

আন্তরিক বাহ্যিক । 

কি ফল পুজিয়ে বল পিস্তল পাষাণ, 
ভাঁবহীন হয়ে যদি রহিলে অজ্ঞান । 

ভক্তিই স্থুখকারণ, ভক্তিই তারণ, 
ভক্তিই শান্ত্রেতে কহে মোক্ষের সাধন । 

জপমালা কথমাল কি করিবে বল-_ 

বিষয়ের জপে যদি মগণ কেবল। 

অক্ষরের অভিমানী হইয়ে পণ্ডিত-- 

কি হবে যদি না তুমি সাধো জীবহিত ॥ 



তুকারাম। ৫৫ 

খোল করতাল ধরি গাঁও নিশিদিন, 
কি ফল তাহাতে যদি অন্তরে মলিন । 

তুকা কহে প্তক্তি বিনা দেবসেবা! করি, 

বৃথা পওুশ্রম খালি- পাইবে কি হরি? 

সারের অনিত্যত। | 

কোন জন দেখ জল বোয়ে মরে, 

খে শোয়ে কেহ খাটের উপরে । 

কালের চক্র ষেমন ঘুরে, 

লোকের কপাল তেমনি ফিরে । 

কতু শুষ্ক রুটি বহু কষ্টে মেলে, 
কতু চর্ব্য চোষ্য পাই অবহেলে। 

কেহ পদব্রজে ঘুরিস্ষে মরে, 
কেহ রথে বসে সুখে বিহরে। 

কেহ রাজ বেশে ভূষিত শরীর, 

কারো পুরাতন ধূলি মাখ! চীর। 
ফভূ ব! দারিদ্র্য কভু ধনরাশ, 

কৃতু হীন সঙ্গ কতু সাধু সহবাস। 

তুকা বলে “এই কথা মনে জেন ঠিক, 
পৃথিবীর স্থখ দুঃখ সকলি অলীক 1৮ 

ব্রন্মানন্দ। 

সংসারের গায়ে মাথ। যতেক ব্যসন, 

বিগুদ্ধ হয়েছি চিতে করি সংকীর্ণ । 



€৬ তৃকারাম । 

নিফলঙ্ক দেখি এবে এই ভ্রিভুবন _- 
ভেদাভেদ জ্ঞান ধুয়ে পেয়েছি চেতন 

করিব অখণ্ড এবে ত্রহ্মপুরে বাস, 

যেই স্থানে হয় সব পাপতাঁপ নাশ । 

তুক1 কহে “হ”য়ে একে বিষয়-বিরত, 

ব্রন্মেতেই ব্রহ্মরস ভূষ্জিব সতত” 
সংসারের ধারি না ধার, 

হরির জন সে সখ। আমার । 

ব্রহ্মানন্দে কাল যায়, 

বিষয়ে কি মন তৃপ্তি পায়? 

না আসে চিন্তা বপণেও কভু ॥ 

নিশি দিন বায় স্থখেতে প্রভু । 

তুকারাম কহে “এ থে ব্রক্গরূসঃ 

কি বলিৰ আহা কেমন সরস 1” 








